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UM ESTADISTA D0 IMP.ERIO 

·NABUCO ·DE ARAUJO 

- LIVRO V 
QUÉDA DOS PROGRESSISTAS (1866-1868) 

COMEÇO DA · SITUAÇ~O CONSERVADORA 
('1868-1872) 

CAPITULO I 

TERCEIRO MINISTERIO ZACHARIAS. - NABUCO ENTRA 
.PARA O CONSELHO· DE ESTADO 

I. - O Gabinete. - O Imperialismo. 

Retirando-se o Gabinete Olinda, o Imperador, que não 
queria dissolver a Camara na constancia da guerra, appella 
para Zacharias, dos chefes Progressistas que _ não tinham 
figurado n'aquelle Ministerio o unico capaz de organizar uma 
nova administração. Zacharias, como/ o referia elle mesmo 
na Camara, reluctou muito em acceitat essa missão e~ só na 
quarta conferencia com o Imperador rendeu-se á vontade 
d'elle. Em 3 de Agosto, o Ministerio ficava organizado 
assim : Zacharias, na Fazenda; Fernandes Torres, senador, 
antigo ministro de 1846, no Imperio; Paranaguá, na -Jus-
tiça; Martim Francisco, em Estrangeiros; Affonso Celso na 
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Marinha; Ferraz, na Guerra; Dantas, na Agricultura ('1). A 
continuação de . Ferraz foi~ ainda devida á insistencia do 
Imperador. « Fui hontem ao Paço, >> escreve Ferraz em 2 de 

· Agosto a Nabuco, « depois ele por escripto me haver escusado 
e lá exigiu-se de mim ..... . Resisti, e, não obstante isto, se me. 
disse que não se admittia a escusa, e levantando-se, disse-me, 

. sem D.1ais querer oúvir-me, que fosse ao Zacharias e com elle 
me unisse. O Zacharias não sei ainda o que terá feito ... >> O 
Gabinete, como se vê, era todo Progressista. A divisão do. 
partido estava consummada,. porque os dois grupos iriam. ás ..._ 
eleições de 1867 em nome. da desunião, como tinham ido ás 
de 1863 em nome da união. Era, em todo sentido, um minis~ 
terio de combate; a opposição, ao vel-o entrar na Camara, sabia 
a sorte que a aguat·dava nas urnas; seria uma extet;minação 
quasi completa, apenas em um ou outt'O reducto liberal algum 
Romano conseguiria fazer-se reeleger; os Conservadores 
seriam melhor tolerados pelo Gabinete do que os velhos 
Liberaes que tinham concorrido para a victoria de 1863 e 
depois reclamado a sua parte do contracto . Era isso . o que 
Nabuco quizerá evitar : perseguir. os alliados com as proprias 
armas que elles lhe deram, fazer o que fizera Furtado coritra 
os antigos Conservadores, já a§'ora exclusivamente chamados 
Progressistas, e o que ia fazer Zacharias contra os Historicos, 

. ou antigos Liberaes. Apezar da d~rrota eleitoral certa, e ·com 
a coragem, a resignação do suicidi?, proprias das nossas oppo-
sições, no -dia em que se apresenta á . Camara, o Gabinete é 
recebido com uma moção de desconfiança que reune 48 votos 
contra õf. Essa maioria de 3 votos dava-lhe para atravessai~ 
o resto da Sessão e fazer a nova Camara que o havia de apoiar. 

Na org<mização do seu gabinete, Zacharias revela duas qua-
lidades : adivinhação doB homens de futuro e decisão nos 

(1) Em Outubro, com a· demissão de Ferraz, Paranaguá passa 
!-Jara a Guerra, Martim Francisco para a Justiça, e. entra Sá e 
Albuquerque para Estrangeiros. Em Dezembro de 1867, Sá e 
Albuquerque, gravemente doente, deixa o ministerio e é substi-
tui do interinamente. por :flaranaguá; em Abril ele 1868, a pasta de 
Estrangeiros é dada a Silveira dé Souza. 

,, 
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_golpes. Uma vez que o partido estáva dividido, elle acceitava 
a divisão e estava prcimpto a levaf-a até aonde a opposkão 
quizesse; para isso pl'ocurava os homens- mais Gapazes de 
vencei-a. O seu Gabinete era n'esse ponto 'C0nstituido de 
modo diverso dos dois outl'os, de vida ephemera, a que 
presidira : os homens novos de que elle se acercara tinham 
os · requisitos para a lucta á todo tmnse, e, escolhendo-os, 
póde-se dizer que elle os creou chefes e dividiu entre · elles o 

· Imperío: Dantas que então representava Sal'aiva, Affonso Cels(} 
que representava Silveil'a Lobo, Sá e Albuq)Jerque, que se sabia 
ter sido convidado, e Martini Fr:aricisco, tornavam-se os dona-
tarios Liberaes da Bahia, de Minas, Pernambuco e S. Paulo. 

É n'esse Gabinete que se deve estudai' a physionomia 
politica de Zacharias, o seu moii1ento; porque é n 'elle que o 
estadista se mostra em seu completo desenvolvímento. Antes, 
elle. é. um espirito fluctuante ; depois, quando lhe vem 
ao mesmo tempo a saciedade e o despeito, será um buliçoso, 
que t~:lCa em tudo, implacavelmente, em sua propria gloria, 
(ás vezes cruelmente : reforma do elemento servil), mas sem 
revolta interior, pol'que com a sacieclade não ha espirito, por 
mais irrequieto, que se torne I'evolto, não ha resentimento 
que possa fazer explosão, -o que não impede que em poli-
tica a mais dissolvente de todas as acções seja a d'esse tedio 
in<;ontentavel que a saciedade produz, s-obretudo alliada ao 
genio dem~lidor, á critica irreprimivel, á satisfação de abater, 
á inhabilidade para organizar. 

A ruptura do partido Liberal faz-se com estrondo ; a lucta 
entre Historicos e Pl''ogressistas, durante os dois annos da 
administração Zacharias, será uma elas mais renhidas, das 
mais vivas e elas mais cheias de odio e rancor pessoal em 
toda a nossa historia politica. ~ d'esse Ministerio que data a 
campanha, que não cessará mais, de todas as opposições, 
contra o« imperialismo». O Imperialismo e a Refm·ma fôra o 
titulo de um opusculo, publicado anonymamente p01: Souza 
Carvalho em 1865, que advogava a idéa da eleição direct.a e 
censitaria. A brochura de Souza Carvalho era a descripção 
imparcial do nosso mal politico, acompanhada- do pretenso 
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remedio,- pretenso , porque a eleição directa em pouco tempo 
devia fi car tão viciada, tão escr~vizada á candidatuea official, 
como a eleição indirecta na sua peor época . Em outro livro, 
de 186'1 , escripto por Tito Fl'anco , o« imperialismo» já não 
era sómente a expressão do absolutismo constitucional, a que 

-;_ falta de eleições reaes reduzia o nosso regimen chamaélo 
representativo ; ·não era só o facto do polichínello eleitoml 
dansando segu1tdo a phantasia de ministerios nomeados pelo 
lmpe-fado1' ('1); o « imperialismo >> exprime a acção do proprio 
poder inesponsavel, « causa verdadeira e uiüca da deca - , 
dcncia política e social do paiz >> ; «a aspiração ao poder absoluto 
em um paiz livre, desprezando a Constituição e nullificando 
a nação representada em Beu Pàrlamento. » (2) Os Conserva-
dores, pOl' seu lado, muito desanimados com a victoria da -
Liga e o desmembramento do seu partido, não imaginando . 
então que voltariam em breve . ao poder pela influencia de 
Caxias, denunciavam o « imperialismo 1> com a mesma acri-
monia que os Liberae~. Não sómente ao jornal que no Hecife 
obedecia a Camaragibe, mas tambem àos orgãos do partido 
conservador em S. Paulo e outros pontos do Imperio, escapa-. 
vam phrases, frequentes na imprensa liberal, depois reco-
lhidas pelos Republicanos; na sua impaciencia, os Conserva-
dores responsabili;>;avam ·pelo facto de não estarem no poder 
a mesma Corôa que os Liberaes accusavam por não estarem 
elles. Um pequeno jornal, a Opi~tião Libm·al, a cuja frente se _ 
achavam jovens esct·iptores radicaes, já em evqlução r~publ_i
cana (Rang-el Pestana e Limpo de Abreu),. echo dos Ottonis, em 

(1) O Imperialismo e a Reforma (Rio de Janeiro, Typ. Perse-
verança, 1865). . 

(2) O Conselheiro Fmncisco José Ful'taclo, pelo Conselheiro 
Tito Franco de Almeida (Rio de Janeiro, Laemmert, 1867). A esse 
livro, obra da mocidade politica de Tito Franco, que depois 
se rendeu á evidencia elos factos, e fez o ma:is completo retmelio 

. ele todas as suas prevenções e conjectttras infundadas sobre a 
acção pessoal do Imperador e o caracter da sua influencia em 
nossa historia politica, respondeu Mello Mattos, quanto ao periodo 
de 1840 a 1848, em um livro sem nome de autor- Paginas cl'His-
toria Constitucional elo Brasil, 1840-1848 (Rio, Garnier, 1870). 
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quem estava representada a tradição ültra-den}_ocratica, extre-
ma v a os dois campos liberaes, atacando de preferencia a Corôa, 
procurando, a seu ver, a causa final ( 1). Zacharias era consi-
derado n'essa época um instrumento do Imperialismo, como 
fôra o Marquez de Olinda, como será mais tarde o Visconde 
do Rio-Branco, e, de facto, conservando Ferraz no Ministerio, 
resolvend9 não fazer a paz em circumstancia alguma com _ 
Lopez, dando a Caxiás o commando em chefe, fazendo o Con-
selho de Estado dis_cutir sem intermittencia uma séeie de pro-

~1:.~ jeétos de ' S. Vicente; mostrava Zacharias conforrnar-se intei-
ramente á p9li~ica propria do IInperador. Por isso mesmo, elle 
romper.~ mais tarde com o Imperador, como não chegaram á 
I'omper Paraná nem Eusebio ele Queirós, coino que procu-
rando estabelecer com os .seus epigrammas uma inc0mpatibi-
lidade p'essoal com o Soberano, talvez por ter sido um 
momentq suspeito de f~woritismo. O facto é que o Imperador · 
não escolhia os Presidentes do Conselho por serem malleaveis 
ou doceis; mas Zacharias dêvia alliar á sua conhecida sobran-
ceria singular deferencia ás indicações do Imperador para ter 
sido chamado tres vezes .~eguidas e pa!·a ser . tão sustentado 
por elle em um momento, como foi o da guerra, em que a sua 
vontade não toleraria obstaculos. A historia do reinado 
é que quanto mais caprichoso ou dominador o seu caracter, 

(1) Parece fóra de duvida, por tudo quanto se sabe, que o Impera-
dor gostava ele que atacassem os ministros nos erros que commet· 
tiam. Pó de-se dizer que a criticadaopposição era o seu respirado ira, 
que o alliviava elo mutismo a que a Constituição o condení.nava 
e que não era- compensado pela : acção sem responsabilidade e 
inconfessa que elle exercia. Sem acreditar nas diversas phrases 
que lhe foram attribuidas, das que elle mesmo· nos deixou 

~ deprehende-se bem que satisfação era ás vezes para elle uma 
censura aos ministros em ponto que o melindrasse e ele que elle 
se não podia defender. " Censurem, censurem os Ministros, n 

escreveu elle á margem do livro ele Tito Franco, 1• no que eu 
tambem sempre reparei, como, por exemplo, as declarações 
capciosas perante as Carnuas, e elles se irão emendando. » Se, 
porém, era esse um p;•azer do Imperador, deve-se dizer que reei· 
procamente, fóra do governo, quasi todos os que foram seus mi-
nistros não deixavam de ter a mesma satisfação quando a censura 
ifl, a elle. 

--· 
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. mais condescendentes os nossos homens de Estado se mos-
travam para com o Imperador, mais se deixavam influenciar 
por elle. Isso é uma prova de que a iniciativa, a creação, 
não se encontram sempre un.idas á força de vontade, {} 
emulação do mando, á imposição do ca'racter. Espíritos 
que são verdadeiras sensitivas em frente de qualquer inspi-
~ação alheia, estão ás vezes ligados a caracteres humildes, 
a vontades apagadas, cuja unica força é a renuncia de tudo 
que não seja o seu proprio impÜlso; por outeo lado, tempera-
mentos imperiosos, esforçados, rudes mesmo, não têm em 
certos casos resistencia intellectual, n~nhuma vida propria, 
no domin-io da iinaginação e do - pensamento~ 

li. - Nomeação de Conselheiro de Estado. -
Projectos de S. Vicente : Conselhos de Presi-
dencia; Reforma do Conselho de Estado; Aber-
tura do Amazonas; Emancipação. 

·Um dos primeiro3 actos do Ministerio Zacharias foi nomear 
Nabuco para o Conselho de Estado. Diversos gabinetes tinham 
pensado n'elle, mas o Irnpel·ador achava sempre a indicação 
prematura. Outróra o accesso ao Conselho de Estado era d·if-
ficil e a escolha quasi privativa do Impérador. Uma vez elle 
r.esistira á nomeação de Nabuco por não ser senador ; mais 
iarde foram nomeados deputados. As nomeações de 1859 . .\ - ' 

tinham sido as ultimas. Nos ab.nos que se seguiram elle foi 
outras vezes lembrado, mas as nomeações foram adiadas até . 
1866, em que entrou n\nna grande fornada de conserva-
dores, com os seus colh•gas de ministerio : Paranhos, 
Pedreira, Saltes Torres-Homem e Ferraz (1). 

(1) A no.meação para o · Consellro ele Estado, sobretudo de um 
ministro que .acabava de deixar o Gabinete, era considerada uma 

. demonstração dl3 apreço do Imperador. Pó r isso, Camaragibe, feli-
citando a ~abuco, diz-lhe : " ... a:quella nomeação depois da sua 
demissão do Ministerio prova que os seus serviços foram bem 
apreciados pelo Imperador, o. que é para mim motivo ele g'rande 
regozijo. )) 
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. É um acontecimento importante na vida de Nablico essa 
ent1nida para o Conselho de Estado; durante _os doze ultimos 
annos que lhe restam, os trabalhos do C.onselho de Estado 
absorverão grande parte do seu tempo; é alli cn:w se exer- . 
cerá principalmente a sua acção ·política ; elle . quasr nada 
dirá no Senado que não tenha dito ou ~ão venha a dizer 
na mais alta esphera di antiga política, n'esse Conselho 
de Estado, a que preside o proprio Imperador. É perante 
este que elle sustentará o seu principio o rei reina .e nãp 
gove1'1Ul. Por vezes, como se· verá·, elle ·é quasi 'o unico 
da sua opinião em pontos melindrosos:;·que envolvem até a 
paz e a guerra, e o s~u voto, s~ não serve, como não podia 
sei' vir, de impulsor á política contraria, serve-lhe pelo menos 
de freio ou de parapeito. A institui~ão ~ra admiravel, e 
quando tudo (excepto a cfynastia) se tinha vulgarizado, o 
Conselho de Estado; antes de yulgarizar-se tambem, guardou , 
por múito tempo o snbor, o pi·estigio de um velho Conselho 
Aulico conservado no meio da nova estr·uétura demOcratic~ , 
depositaria d.os antigos segredos de Estado, da velha arte de 
governar, preciosa herança do regimen colonial, que se devia 
gastar pouco a pouco. _ 

·No Gabinete Zacha:rias dá-se um facto singular : . o Conselho 
de Estado é convocado constantemente para estudar uma serie 
de projectos formulados-por Pimenta Bueno, depois Marquez 
de S. Vicente. A multiplicidade . e diversidade dos ·assumptcis, 
a proximidade das sessões marcadas, não deixam driv.ida 
alguma de que S. Vicente, ao redigir esses projectos, não 
fizera senão satisfazer o desejo do Imperador ; nem de outro 
modo Zacharias admittiria que lhe fossem suggerid6s planos · 
de reforma por um adversat·io, cujas )déas estavam quasi 
sempre em antagonismo com as suas, e ainda menos daria 
.elle as honras da discu_§são em longas sessões ·do Conselhc 
de Estado Pleno a esses trabalhos de uma só procedencia. 

Os projectos apresentados por S. Vicente ao Imperador e 
por este transmittidos a Zacharias versavam sobre a eman-
cipação dos escravqs, a abertura do Amazonas, a reforma -do· 
Conselho de Estado, o q~1al já se estava converter-ido em, uma 
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primeira Camara Legislativa, e a organização dos Conselhos 
das Presidencias ( 1). Sobre os dois ultimos Nabuco tinha 
idéas diamPtralmente oppostas- ás de S. Vic~nte, e, com 
Zacharias á frente do Ministedo, aquelles projectos, tanto um . 
como outro, podiam se ~ulgar de antemão condemnados, não 
sendo o seu estudo em Conselho de Estado senão uma defe-
rencia do Presidente do Conselho. Quanto á creação dos Con-
selhos das Presidencias, a opposição de Nabuco é formal, 
rejeita i'!} limine a restaUJ;ação d'elles. ,. 

« Não ha: nas províncias pessoal idoneo p_ara esses cargos, )) 
dizia elle. « Não basta~n as illustrações, são precisas conjun-
ctamente a dedicação e independencia, e como conseguii· isto 
com ordenad93 de 1:200$ a 2:400$? O fim principal destes 
Conselhos é o contencioso administrativo. Servem de tribu-
naes de P _ instancia nas mater!as contenciosas de admi-
nistração. N'este sentido a instituição não póde ser mais impo-
litica e impoptilar. Clama-se nas· localidades contra a 
centralisação administrativa de muitos negocios .de adminis-
tração geral que podiam ser decididos nas Provil1cias e são 
referidos aos Podere!;; Supremos. Pois bem, em vez de se 
atteríder a estes clamores, chamam-se para o centro, avocam-
se para os Podm;es Supremos, mediante ·o recurso de 2a ins-
tancia do CÕnselho de Estado, muitos negocios provinciaes e 
municipaes. A maior parte das attribuições contenciosas destes 
Conselhos versam sobre negociós provinciaes e muriicipaes, 
'que pelo Acto Addicional · exclusiwamente competem aos 
Poderes Provinciaes: Vejam-se os §§ ' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
13, 16, 17, Art. 13. Não é preciso ver muito longe para espe-
rar as reacções muito e m_uito justificadas das Assembléas 
Provinciaes contra ,esses Conselhos em razão das attribuições / 
d'esses ~~- Não é preciso ver muito longe para esperar os 
conflictos dos Presidentes das Províncias com esses Conselhos 

(1) Foi esta a ordem da discussão : - A Abertura .do Amazonas 
em Novembro de 1866; a Emancipação em Abril de 1867; os Con-

- selhos de Presidencia em · Dezembro de 1867; a reforma do Con-
selho de Estado em Fevereiro de 1868. 
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que, conforme o art. '12 do Projecto, podein, nos negocias de 
Stta competencia, annullctl' os actos ou· decisões dos P1·esidentes 
ou .dos s~us agentes, quando viciados po1· causa da. incompe-
tencia ou excesso de podm· ou de violação de {o1·mulas _ 
sttbstanciaes; podem 1'efonncl1' os dctos dos Pr~sidentes ou 
seus agentes nos casos de infracção ou · falsa intm~p1·etação 
ou applicação do preceito da lei ou 1·egulamento ; podem ' 
decidi1· as 1'eclamações de illegitima demissão ou p1·ete1'ição 

. de emp1·egados municipaes ou p1'ovinc.iaes; podem decidi?; as 
· reclamações po1· illegalidade ou injustiça de 1'eC1'tdamento de · 

te1·1·a e mm~; podem decidi·!' as' reclamáções po1' illegitima ou 
injttsta imposição de mliltas acbninistmtivas âpplicadas 
pelas . P1'es,idencias ou outras aut01·idades P1·ovinl1aes ou 
Municipaes. Constituídos-os C_onselhos como o Projecto o_s 
constitue, estrapl!os ao Presidente da Provinciâ que os não 
preside, como aliás o Prefeito preside em França aos Conse-
lhos de Prefeitura, como· o Governador Civil preside em Por-
tugal aos ·Conselhos de Districto ;- superiores ao Presidente· 
cujos actos ellles annullam e reformam; estes Conselhos, que, 
outrosim, annullam eleições de Vereadores e Juizes d.e Paz, e 
decidem sobre incompatibilidades de Vereadores e Juizes de 
Paz; . estes Conselhos, com este poder excentric~, 'não podem 
deixar de ser um instrumento de anarchia; não podim deixar . 

_ de perturbar a unidade e. a liberdade de acção, essenciaes ao 
Poder Executivo. 

« Duvido da legalidade destes Cons~lhos em face do Acto 
Addicional, que não impoz aos Presidentes de Provinda a 
formula de a:udiencia de Conselhos pa1·a o exercíCio das 
funcções que lhes comrnetteo. -

« Eu ·sempre reconheci o contencioso 1l,dmiqistrativo, por- . -
que é uma consequencia necessaria da separação dos PodeTes 
Políticos. É assim que o poder de administrar subentende o 
poder: de ju-lgar as reclamaçêes que os actos de àdministração 

· suscitam. Não admittn, porém, os Tribunf_fes administrativos 
independentes dá administração activa. Se é admissivel que 
um poder administre e outro poder julgue as reclamações 
relativas á administraçãol então não ha razão para crea.r 
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jurisdicções excepcionae_s : é melhor recorrer ao Poder .Tudi-
ciario que offerece mais gara11tias. Essa doutrina, que separa 
a administração activa do éontencioso administrativo, sé é 
verdadeira, porque se não applica geralmente? Entretanto 
em França onde o Direito Administrativo está regulado, os 
Conselhos de Prefeitura não . julgam senão em casos deter-
minados, os Prefeitos e os Ministros julgam administrativa-
mente. 

« O projecto que se discute faz o mesm~o; os Conselhos·, 
das Presidencias são Tribunaes excepcionaes ; os Presidentes 
julgam,.julgam os Ministros. Homens imminentes1 diz.Vivien, 
e entre elles uma commissão da Camara dos Pares, que tinha 
por orgão Portalis, cujo nome, ·carac'ter e talento constituem 
autoridade, exprimiram a opinião de que o Governo, rúesmo 
com o Conselho de Estado, a titulo consultivo e salvas certas 
garantias, é que. devia julgar o contencioso- administrativo. É 
este, Senhor, o meu parecer >> (14 de Novembror de 1867). 

Á vista de tão radical opposição ao projecto, Nabuco podia 
julgar-se dispensado de discutil-o artigo por artigo, mas .o 
Conselho de Estàdo é convocado para isso em Novembro e De-
zembro de 1867; assim, durante os dias ardentes do verão ( 1 ); 
teve elle que ir expór pelo miudo as suas objecções a cada um 
dos pontos d'essa innovação ret~ograda. 

N'uma das sessões expressa-se elle com maior vehemencia 
ainda, quando se discute o artigo gue ·attribue ao Governo 

_ Geral, por .via de recurso, a decisão suprema dos negocios 
provinciaes. «Esse artigo, >i diz elle, « importa urna centrali-
sação perigosa e insupportavel. Para fazer sentir por modo pal,. 
pavel o alcance d'esta centraiis!).ção figurarei, dois casos de 

(1) Essas reuniões de Dezembro em S .. Christovam fatigavam os 
velhos e sedentarios conselheiros ele Estado. " Suas ordens serão 
cumpridas, é um bilhete de Paranhos a Nabuco; a falta do illustre 
Cormenin ha ele ser .sentida, principalmente tratando-se hoje ele 
contencioso. Mas o culpado é q ue.m obriga a velhos conselheiros 
discutirem um projectó contencioso no dia seguinte ao de Natal 
e no meio d'éstes ardores de Dezembro. Bem quizera eu imitai-o, 
mas irei. » 

.: 
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administração graciosa, em os quaes , conforme o projecto, o 
Governo geral póde ·revogar os actos dos Presidentes : 
1 o Abre-se euncurso . em uma Província p'ara o plano ~de uma 
obra· provincial, v. g . um theatro; h a dez concurrentes; o Pre- . 
sidente prefel'e um d'elles, ahi vêm á Côrte os nove com recurso , 
para o Governo Geral, ahi vem tambem o decimo para def~nder · 
a preferencia: qüe obteve, e bem póde o Governo Geral escolher 
outro que não aquelle que o Presidente preferio. 2° Assim no 

· caso de arrematação de obras provinciaes, de adj-udicação .de 
impostos provinciaes, de nomeação para empregos prov.in-. 
ciaes, etc. ,-etc. Isto é possiv~l? '' 

Quanto á reforma do Conselho de ~stado, Nabuco em 
. grande parte concordava con1 Piinenta Bueno ; aonde este 
creava 8 auditores, elle propunha 24ou 30, <<porque convem 
abrir e fomentar a carreira adn)inistrativa. D'essa classe 
poderiam sahir os Presidentes e diplomatas, a ella deveriam 
voltar esses funcciona1·ios trazendo para o centro as luzes da -
experi'encia. '' Pimenta Bueno, no seu projecto , estabefecia a 
audiencia necessa1·ia do Conselho de Estado Pleno para o 
exercício das faculdf\des do Podd Moderador. É curioso ver 
Nabuco oppôr-se a essa anomalia em .nome da liberdade do 
Poder Moderador. << A audiencia necessaria, '' diz tlle, << é 
inconstitucioaal, porque é uma formula, uma condição imposta 
ao livre exercício do Poder l\'Igderador. Por ser a audiencia 
necessaria inconstitucional·, é que a lei de 1841 a não esta-
beleceu. '' 

No projecto sobre a abertura do Amazonas, Nabuco encon-
trava-se com Pimenta Bueno em terreno màis favoravel pa1·a 
um accQrdo. Tinha essa sido ·uma idéa acoeita pelo Minis-
terio anterior, e dependeu de muito pouco o ·não ter sido a 

·medida tomada por Saraiva. A objecção de Nabuco, n'aquelle 
Gabinete, ao. projecto Saraiva versara, como se vio, não 
sobre a abertura do Amazonas 1 mas sobre a navegàção que 
Saraiva franqueava em todos os seus affluentes. Se Saraiva se 
tivesse contentado com a abertura do Amazonas e dos seus 
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affluentes em aguas exclusivamente nossas até pontos deter : 
minados, éomo o fará Zacharias, teria )igado o seu. nome á 
medida de que Tavares Bastos fôra o ardente e ferti l propa-
gandista e a que Souza Franco ('181'>3), Tito Franco ( 1860), 
Octaviano · ('181'>1'>), no Co1'1'~io Jlfe?·cantil, ainda antes de aco- . 
lher as Ca1·tas do · Solitm·io ('1862), prestaram poderoso con"-
curso contrá o non possumzts conservador (1). A principal 

(1) Ver. a propaganda inicial de Tavar€ls Bastos nas Cartas elo 
Solitario, cujo sum mario é : Liberclacle cl(J Cabotagem.; Abertura · 
elo Amazonas; Communicações com os Estados-Unidos (Typ. do 
Correio Mercantil, Rio de Janeiro, 1862). Essa propaganda, Ta-
vares Bastos pó.de-se dizer que a levou á completa realização em 
quatro annos; os ·projectos de lei e os actos ministeriaes seguem-
se logo á sua iniciativa e discussão, sobretudo ao quadro que e ll e 
pinta elo prodigioso desenvolvimento commercial do valle elo 
Amazonas na viagem que emprehende em 1865 e da qual resultou 
o seu b.ello livro O Valle do Amazona8 (Rio ele Janeiro, B. L. Gar-
nier, 1866). A livre navegação do Amazonas teve· um. precursor 
estrangeiro, o tenente da marinha Norte-Americana F . Maury. 
Depois da Memoria d'este, transcripta pelo . Correio lVlercantit 
em 1853, e da descripção por elle feita do mundo amazonense, 
fechado enti'etanto por uma política mais exclusiva do quê a do 
Japão e a elo D,. Francia, a causa ·ela livre navegação ficou ven-
cedora. Tavares Bastos mesmo recebeu do livro de Maury Q im-
pulso patriotico que o tornou campeão d'essa grande causa. Ver 
nas .Cartas do Solita1•io e no opusculo O Amazonas do Dr l'vJo-
raes Antas (1854) a agitação causada p~las icléas de Maury. E a 
esse movimento que se prende o. extenso parecer ele 17 de Janeiro 
de 1854 de Paulino de Souza (Visconde de Uruguay), Abrantes 
e Lopes Gama .(Visconde de Maranguape), notavel combinação 
das nossas idéas governamentaes ela epoca com os princípios 
sanccionados desde 1815 em materia de navegação d<;J rios 
communs a diversos Estados pelo Congresso ele Vienna. N'essa 
consulta assignala- se a im portancia e o perigo da propa-
ganda arne.ricana : " O tenente Maury obra de intelligencia e 
debaixo da protecção do Governo dos Estados-Unidos, que acolhe 
as :mas doutrinas . As .. suas publicações são as que mais têm con-
corrido para desenvolver e excitú a propaganda. " O trecho 
d'esse parecer intitulado Perigos e Inconvenientes dir- se-ia 
uma a;nticipação, e poderia bem servir ele appenclice á Illusã_o 
Americana ele Eduardo Prado (Pariz, A. Colin, 1895, 2.• edição). 
Sobre Mamy manifestou- s-e Gonçalves Dias, qúalificando-o de 
benemerito elo Amazonas e tambem o apreciaram do mesmo 
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difficuldade que Saraiva encontrou não foi a objecttão st?·icti 
ju.1'ÍS de Nabuco sobre o direito elos ribeirinhos; foi a politica 
teadicional, o veto · do Conselho de Estado, tornando a aber-
tura do Amazonas dependente da fixação dos nossos limites, 
isto e, a mesma tactica do primeiro Lopez contra as nossas 
pretenções ~livre navegação do Paraguay. Agora era o pro-
prio Pimenta Bueno, o cioso claviculario elo Amázonas, quem 
propunha a abertura immediata do grande rio-. Pesava -lhe 
a responsabilidade do parecer que der(!. : « A promessa feita 
ha cerca de tres annos pelo Brazil ás nações está sem cum-
primento algum ll, dizia elle, offereccnclo ao Imperador o seu 
projecto. Vinha, porem, imhuiclo dos pl'econceitos os i:nais 
antiquados. (( Por muito tempo a abertura do Amazonas 
para o Brazil só set·virá de g~·an'de augmento de despezas, 
contrabando e _ questões. -))· ~ão ·queda que se abrisse o Ama- . 
zonas (ate Teffe, propunha elle), sem prevenir o Perú; « ríão 
seria acto de amizade e boas relações l>, antes devia se tentar 
um accordo, e para isso propunha uma extensa Convenção. 
O projecto subentende uma serie ele negociações diploma-
ticas, com o Perú, Venezuela·, Equador, Nova--Granada, e 
Bolivia, e p'ara todas Pimenta Bueno suggere as respectivas 
bases. 

modo Humboldt, Wallace, Bates, Agassiz (cuja viagem, em 1865, 
muito cone01'reu, ferindo a imaginação elo Imperador, para reno-
varo problema amazonense e apressar-lhe a solFção), Mauá, Silva 
Coutinho, Tavares Bastos, Costa · Azevedo (Barão ele Ladario), 
Barbosa Rodrigues e outros iguaes a esses. "A respeito de Maury," 
escreveu Gonçalves Dias a Tavares Bástos, " 'C .. me permittirá, 
manifestar-lhe a minha opinião CjÚanto ao resultaeló final do seu 
impresso. Autor infesto ao Braz.il e mesmo odiado por muitos dos 
nossos homens illustrados como advogado de desenfreadas ambi-

. ções dos Americanos, Maury, no meu entender, deve ser quali-
ficado como um dos benemeritos do Amazonas. As suas exagge-
rações mesmo serviram e ... data d·e então o maior cuidado que 
o governo tem t-ido -com as coisas d'aquellas províncias, futuro 
par.aiso do mundo, como se antolhou a Humboldt ... Pelo menos 
sahe que existe o Amazonas, sabe que é seu, e mostra conside-
rai-o, por isso mesmo que os Americanos o ambicionam. " Carta 
a Tavares Bastos, transcripta nas C a 'r tas elo SolitaPio, XXIII, p. 27. 
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O Conselho de Estado pleno é ouvido em 3 de Dezembro 
de ·1866 (1), e Nabuco emitte o seguinte parecer: 

« O meu voto é ainda o mesmo que tive a honra ·de süb-
metter á consideração de Vossa Mages tade Imperial como 
Ministro do Gabinete de 12 de Maio, voto formulado no 
seguinte projecto de Decreto : « Art. '1. 0 Do dia 1.0 de Janeiro 
« de 1867 fica franqueado aos'navids Ú1ercantes e de guena de 
« todas as nações a navegação do Rio An1azonas até Tabatin·ga, 
<< .e dos rios affluentes até onde houver portos habilitados pelo 
« Brazil para o cbmmercio. - Art. 2. 0 A navegação dos rios 
« affluentes, na riarte em que as margeris pertencem ao Bt'azil 
« e a outt'OS Estados ribeirinhos ficará dependente do pPévio 
« ajuste entre o Brazil e os ditos Estados ribeirinhos não só 
« sobr~ a policia da navegação , como sobre os respectivos 
o: limites. - Art. 3. 0 Os meus Ministros pelas repartições 
« competentes promoverão os ajustes de que trata o Art. 2. o e 
« expedirão as ordens· e regulam.entos necessarios paPa segu-
« rança do territorio, policia e fiscalisação do commercio e 
« navegação dos rios franqueados. » 

« Quando o Ministerio de 12 de Maio tratou deste negocio 
havia uma difficuldade que era o Parecer da Secção dos Ne-
gocias Estrangeiros do Conselho de Estado, o quql adiava 
indefinidamente a abertura do Aniazonas tornando-a depen-
dente de prévios tratados de limites com as nações ribei-

(1) Era este o projecto de Pimenta Bueno : « Art. 1. o Fica 
aberta para as embarcações mercantes a navegação do A,mazonas 
até a· cidade de Teffé, e a do Rio Negro, desde a sua confluencia 
eom aquelle, até a cidade de 'Manaos.- Art. 2.0 As ditas embar-
cações poderão fazer o commercio nos portos de Bel é rri, e .das 
referidas cidades, e nos demais que posteriormente forem para 
isso habili tados. - Art. 3. 0 Nessa navegação e commercio serão 
observadas as 'disposições, que com este baixam e as leis e mais 
regulamentos que forem applicaveis. - Art. 4. 0 • As nações que 
quizerem aproveitar-se dessa navegação e commercio obterão a 
cor respondente autorização por meio de notas reversaes. ~ 
Art. 5. 0 As disposições deste decl'eto em nada derogam as esti-

. pulações vigentes entre o Brazil e as. Republicas elo Perú e ela 
Venezuela. " 
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rinhas. Jloje tem cessado esta difficuldade desde que o illus-
trado Relator da Secção modificou as suas idéas por meio do 
memorial que offereceu á consideração de Vossa ·Magestade 
Imperial. Assim que a idéa principal, a abertura immediata · 

. do Amazonas, é uma idéa incontroversa. 
« Assim deve ser porque : L 0 o Brazil á face do mundo, e 

por modo solemne, fez a promessa de abrir o grande rio ao 
commercio dos outros povos; 2. 0 o Brazil incor_re na animad-
versão dos povos civilisádos, qu~rendo no Sul como ribeiri-
nho superior aquillo que não · quer no Norte como ribeirinho 
inferior : é assim que a nossa causa 'por essa contradicção 

. perde toda a força moral; 3: o o Brazil, como nação civilizada, 
não pó de deixat' de adherir aos prínci pios liberaes consagra-
dos desde 1815 pelo Tratado de Vienna sobre a navegação 

. dos· rios, principios que constitnem ·o direito publico das 
nações. 

« Concordes como estamos na idea principal, tra~arei das 
questões de fórma e condiç~es , assignalando· as differenças 
que se dão entre o meo projecto e o do honrado Relator da-
Secção dos · Negocios Estrangeiros . 

« 1. o Qual a fórma da Abertura? Por Decreto ou por con-
venções? · · 

« O meo projecto adopta a fórmã de Decreto. O projecto do 
i Ilustre .Relator, posto que no Art . J. o declare que fica abet'ta 
a navegação d<!l Amazonas, todavia no ·Art. 4. o torna essa 

. concessão geral ainda dependente de notas reversaes. A fórma 
do Decreto me parece mais digna e significativa da soberania 
e propriedade que temos no rio; é uma concessão geral que 
põe todas as nações no mesmo pé de igualdade. As notas 
reversaes suppõem uma concessão imperfeita, ainda suscepti-
vel de denegação. « É preciso observar, » diz Ortolan, Diplo-
macia do Ma1', cc que regulal'lnente estas prohibições ou permis-
<< sões devem ter um caracter geral e ser eommuns a todas as 
« Qações . Sem duvida o Estado a quem p~rtence a soberania 

· cc pode dispór de outro modo, mas, excluindo ãrbitrat'iamente 
« tal ou tal nação das faculdades concedidas ás outras, dá um 
cc legitimo objecto para queixas e expõe-se pelo menos a medi-
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V << das de retorção. Assim,_ quanto aos port_os,~abertos ao com-
<< mercio, a maxima do Direito Internacional é que elles sejam' 
« abertos á todos; etc.>> Se quêremos admittir todas as nações 
para que a dependencia das notas reversaes? A fórma deve 
sei' um decreto designando um _ cet'to prazo para séiencia de 
todas as nações. _ 

« 2. 0 A concessão deve ser para os navios mercantes ou 
tatúbem para os navios de guerra? - _ -

« O projectõ do illustrado Relator sómente admitte os 
navios mercantes. O meu projecto admitte tambem os navios 
de -guena. Ortolan e tambem Wheaton consagram o princi-
pio de que os portos de um Estado se consideram abertos 
aos navios de guerra dos outros Estados, a menos que ~J,âo 
exista uma prohibição expressa consentida por convenção. 
Cita Ortolan n'este sentido muitos Tratados. « Todavía; >> diz 
elle, « ba circumstancias em que a entrada de um porto póde 
« ser justamente recusada a uma esquadra. Em todos os cases 
<< um Estado te1n o direito de se oppôr, como a uma ameaça 
<< de sua independencia, a uma estação permanente de navios 
« de guerra em grande numero. As restricções convencionaes 
« sobre a admissão de navios de guerra nos portos estrangei-
« ros se limitam, todas, a certas condições mais ou menos exten-
« sas. Muitas Potencias têm estipulado; nos tratados antigos 
« e modernos, que não receberão em seus portos navios de 
« guerra em numero maior de 6; outras convençõea reduzem -
« esse numero a õ, 4, e 3 ». O exm~1plo do Mar Negro ainda 
confirma o principio convencional da prohibição ou limitação 
dos navios de guena. Com effeito, as aguas e os portos do 
Mar Negro são interdictos aos pavilhões de guerra de todas 
as Potencias, e até mesmo das nações ribeirinhas, porque 
considerações de equilibrio internacional determinaram as 
sete nações signatarias do Tratado de Pariz de 18õ6 a adoptar 
o principio da neutralização do Mar Negro. Seja como fôr, e 
con·cedendo mesmo que tenhgmos o direito de excluir da 
navegação do Amazonas todos os navios de guerra, deven-los. 
fazel-o, podemos fazel=-o? 

« Entendo que não devemos fazel-o, _ porque seriam os 
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injustos, privando da protecção da bandeira de guerra o com-
meecio. Se Ós rios -feanqueados -fossem nossos exclusiva:-
Ip.ente, poderiamos, como qúer o illQstre Relator da Secção, 
tomar sobre nós a protecção "de todos os Estrangeit'OS; 
havendo~ porém, tantos ribeirinhos, podemos responder poe 
elles e. gar-antir os subditos das diversas nações estrangei-
ras? Podemos fazel-o? Não temos força para manter essa 
odiosa exclusão da bandeit'a de guerra, · que, por bem ou por 
mal, h a de entrar nos rjos ·para protecção do seu commercio. 
Provocaremo.s grandes eonflictos sem resultado. Ainda ·prohi-
bindo a entrada dos navios de guerra estrangeiros, não pre-
venimos os inconvenientes indicados pelo illustre Relator, os 
quaes podem' sobrevir no caso de guerra com álguns dos 
·Estados ribeirinhos. Evitamos o bloqt~eio? Penso que não. 
Sem duvida e. conforme á doutrina de todos os autores, o_ 
belligera·nte tem o direito incontestavel ele despojar o seu ini-
.migo de todos os direitos que ~!e "possue. Assim -que, como 
diz Hautefeuille, todos os portos de mar submissos á sobe-
rania do povo ribeirinho podem ser ohjecto de unia conquista 

,... por· seo inimigo, passando para elle. Os mares ·territot'iaes, 
as bahias, !=JS golfos, os. mares interiores ou fechados; pôdem 
ser invadidos. Quanto aos rios que atravessam diversos ter-
ritorios, diz ·o mesm·o autor, o -belligerante tem o direito 
incontestavel de se apoderar de tudo que o inimigo possue 
nas margens do rio que lhe pertencem, mas não pode ~lo
quear a emboccadura do rio. -

<< 3. o Até . onde abrimos Ofi rios~ 
« O projecto que offereci· á consideração de Vossa l\'lag€s-

tade Imperial franqueia ag commêrcio de todas as nações o 
Amazonas até onde é nosso e os affluentes até onde Í10uver 
actualmente e no futuro portos 'habilitados. Assim fica~"' 

exceptuados os affluentet; ainda -não explorados, até serem 
explorados -( 1). ·Assim ficam exceptuadas as margens com-

(1) Na falta de occupação effectiva dos immensos territorios 
interiores ela America do Sul, o uso exclusivo dos ribeirinho!> 
dâs aguas éommuns, e a limitação da navegação ao~ rios já expló-

III. 2 

'· 
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_ mu'ns _dos rios, dependendo a abertura dessa m~rgem dõs 
Qjustes com _as nações ribeirinhas sobre limites e policia de 
navegação. Assim fica exceptuadá a parte superior elos rios 
que exclasivamente pertence!ll ás nações ribeirinhas, porque 
a abe1~tura d'essa parte é direito dellas e: só dellas. O proj;ecto 
do )Ilustrado Relator abre o Amazonas só mente até Teffé e o 
Riõ Negro 'até l\'Ianaos. ' -

« -Não me parecem procedentes as ·duas razões pelas quaes 
o illüstrado Relator abre 9 Amazonas sómente até Teffé : 
« 1. o Q~e aliás faltariam os a um dever se abríssemos até Taba- · 
tinga sem pre'-:enirmos de. antemão ao Perú >>. Penso qJle tanto 

·direito t~m~s2 e ·tanta conveniencÚt guardamGs, abrindo o 
Amazoaas até' Teffé, como até Tabatinga, porquanto até á 
nossa fronteira temos scbe1·ania e p·r0prieda~e-, e pois exer-
cendo o nosso díreito mã.o. offendemos a outrem . Abrindo o 
Perú a navegaÇão até onde póde excl.u;sÍvamente faze-lo, está. 
tambem ·no seu di1·eito. « 2·:o Que, abrindo o Amazon·as até 
Teffé, ainda fica o Perill dependente de nós, e·por essa deperi-· 
dencia ainda poden.1os conseguir concessões . que aliás não 
conseguiriam os no ajuste de limites >>. É esta tambem a razão 

' pOI' que o nobre Relator restringe a abertura .dos outros rios. 
Entendo, porém, que mais conseguiremos por meio de lima 

· política liberal e generosa do que com e~sa dependencia que 
nos arreda a benevoleneia dos ribeirinhos e deixa incompleta 
a aberttua elo Áli1azonas. Entendo que a abertura do Ama- · 
zonas ha de despertar o desejo e i rhtere~se dos ribeirinhos de 
compietar ª- navegação por mejo dos ajustes d'e que ella · 
depende, conforme o meu projecto. · • 

« Talvez esteja em erro, mas penso assim com a mâis 
pi'ofuncla convicção. Assim tenho respondido ao quesito 1;ela-

l~ados, eram precàu.ções para não "lhes ser turbada a posse por:· 
' nações estrangeiras, sõbretudo pod'enclo se dar ng interior, por 

exemplo, do Amazonas e ·ele Matto Grq,sso, simulações de trQ:tados 
dos exploradores l:JS'trangeiros.com chefes indígenas que fizessem 

· su1;gir ·entre nós, como surgio depois na Africa, o artificio juri-
'dico d'a subrogação do preten~·o clesc0bridor no di.i'~ito virgem do 
~utochtone. 

,-
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t-ivo á _abert.ura-do Amazonas. O Regulamento Fiscál, assim 
como os Tratados ~e limites com cada uma das ·Republicas 
ribeirinhas, devem ser objecto, eacl.a uma de per si, de con-
sultas especiaes ». 

No Conselho de Estado venceu o systema defendido por 
Nabuco, com a limitàção do projecto de Pimenta Bueno 
excluindo-08 navios de guerra, e resolveu-se que-para a aber--
tura dos affluentes se designariam os portos· até onde a nave-
gação seria franqueada, em vez da formula .:...._ « até . onde· 
houver portos habilitados para o comm·ercio » . Sá .e Albu-
querque encarregou a Nabuco de redigir -o decreto de aber.;.;_ 
tura, que é o decreto de 7 de Dezembro de 1866. Com as modifi-
cações a~pontadas, o decreto assignaclo por Sá e Albuqu!Clrql)e 
é o mesmo proj<·cto que Nabuco.formulára no gabinete O linda., 
meio termo entre a aspiração de Tavares Bastos 1 adoptada 
por Saraiva (.1), e reserva meticulosa, quasi prohibitiv.a-, com 
que Pimenta Bueno queria abrir os nossos rios, trecho p0w 
trecho, quando bastasse para satisfazer as exigencias da 
nossa posiç.ão inteimacional e attenuar pe:rante o ~rata e- o 
mundo o contraste da nossa attitude de paladinos da livre· 
navegação do Paraguay, ao mefimo tempo que fec]lavamos .. os 
rios ele que tinhantos-a chave (2). · -

(1) Ver no Tomo li, pg. 381 a 387 os projectos e ,attitudes-de 
Saraiva. 

(2) Decreto no 3,749 de 7 de Dezembro ele 1866. ,.--- _No intuito de 
promover o engrarrdecimento do Imperio, facilitando cada v_ez 

·· mais as suas relações internacionaes, e animando a navegação e 
o commercio elo rio Amazonas e seus áffi uentes, dos rios Tocan-
tins e S. Francisco, ouvido ·o -meu Conselho de Estado, hei pM _ 
bem decretar o seguinte : 

Art. 1.° Ficará aberta, desde o dia 7 de Setembro de 1867, aos 
navios mercantes de todas as nações a navegação do rio Amazo--
nas até a fronteira do Brazil, do rio Tocantins até Cametá, do 

. Tapajoz até Santarém, d~ Madeira até Borba e do rio Negro até 
Manáos. · 

,Art. _2_0 Na mesma data fixada no art. 1.0 ficará egualmente 
aberta a navegação do rio S. Francisco até a cidade· do Penedo. 

Art. 3.0 A navegação dos affluentes elo Amazonas, na parte em 
que só uma das margens 'pertence ao Brazil, tica dependendo de 

. ' 
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- O mais -importante assumpto de que Pimenta Bueno se 
· occúpa é, porém, a emancipação dos escravos ; os seus pro-
jectos de 1866, rejeitados, como vimos, porDlinda, sob Zacha-
rias servirão de base -no Conselho' de Estado aos estudos pro-
fundos, · de que resultou o plano e o desenho, como se vai 
ver, da lei'de 28 d0 Setembro de 187L · 

prévio. ajuste com os outros Estados ribeirinhos sobre os respe-
ctivos limites e regulamentos policiaes e .fiscaes. 

Art. 4. 0 As presentes disposições em nada alteram a obser-
. vançia do que prescrevem os tratados vigentes de navegação e 
commercio com as Republicas do Perú e de Venezuela, conforme os regulamentos já expedidos para esse fim. 

Art. 5.• Os meus ministros e secretarios de Estado, pelas repar-
tições' competentes, promôverão os ajustes de que ti·ata o ãrt. 3. 
e expedirão as orcléns· e regulamentos necessarios para a effe-
çtiva execução desde decreto. 
- Antonio Ceelho de Sá,e Al-buquerque, do meu Conselho, Sen-a-

dor do Imper-io, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios 
Estrangeiros, assim o tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Dezembro de 1866, 46• da 
Independencia e do Imperio. - Com a rubrica ele S. M. o Impe-
-rador. - Antonio Coelho de Sá e Albuquerque. 

ó R01gulamento fiscª'l d'esse decreto foi· commettidõ a Almeida . 
Arêas (Visconde de OurémJ, depois Ministro em Londres, typo 
dos nossos antigos chefes d_e repartição, raça administrativa que 
não se renovará mais e da qual _se podia di~er, na perfeição com 
que desempenhava todas as incumbencias do seu qffi'cio : patiens. 
quia cete-rnq. 

·-
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. CAPITULO li 

ELABORA,ÇÃO DA LEI I)E. 28 .DE SETEMBRO DE 1871 
NO CONSELHO DE EST,ADO (1) . ' 

I. - A E:?cravidão até 1866. 

N'esta mesma Vida ier-se-ha · podido observár o tardo 
alvorecer do sentimento anti-esclavagis~a, mesmo entre os 
nossos melhores e mais nobres espíritos. A sociedade, em 

todas as suas-categorias, dava tanta fé, tinha tanta conscien~ 
· cia da ano mapa- da escravidão, como do movimento, da terra·. 
Até ~866; póde-se dizer que a ·escravidão era tanto 1·es-inte-
gra, como era 1·es sae1·a. Algumas vozes se levantaram 
em todo o tempo _ contra o captiveiro, mas_ tinham ficado -
sem repercuss~o , não tinham chegado aos ouvidos nem 
dos senhores nem dos escravos, interc13ptadas como eram pela 
impenetravel camada política exterior, que isolava a escra-

"- ~- (1) Ver sobretudo as seguintes publicações officiaes, sahidas. 
todas da TypographiaNacional do Rio de Janeiro: Trabalho sobre 
a Extincção da Escravatura no Brazil (1868, II)'; Pareceres do 
Conselho de Estado no anno de 1868 relativos ao elemento ·· 
servil (1871); Parecer e Projeeto de lei apresentados á Camara 
dos Snres Depútados na sessão de 16 de Agosto de 1870 pela 
Commissão especial nomeada pela mesma Camara em 24 de Maio 
de 187D; e tambern Discussão da Reforma do Estado Servil 
na Camara dos Deputados e no Senado, 2 vols. (1871). 

... 

.. -
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vi dão~ nos seus látifundios ( 1 ). Quando se réalizou a Inde-
pEmdencia, Jos~ Bonifacio, o c1·eãdor politico do Imperio, sob 
a dupla influencia da philanthrcipiã ingleza, n'esse tempo 
em que Buxton succedia a Wilberforce, toda-voltada para á 
sorte dos Negros: e da onda- libertadora que ia co'brindo a 
esc1:avidão, em torno de nós 1 nas Republicas Hespanhqlas, . 
redigio um projecto de generosa protecção aos escravos é 
mamún}ssões de piedade. Esse projecto, publicado pela pri-
meira vez em Pariz (2), só teve ·verdadeira vida depois que 
se -tomem U'l:na curiosidade de alfaTrahista, e quando o culto 
de outra epoc:a pelo Patriareha <!la IID.dependencia o recolheu 
como .uma relíquia. Em 1831, na phase democratica, surge, 
pela primeira vez, a idéa 3.-P<?.ltciQP:ista em nossa Legislatura, 
com um excentricq projecto dos deputados, pai e filho, An-
tonio e Érnesto Ferreira França ·(3), mas o acolhimento que 
tem é o de uma extravagancia de originaes. Em toda a phase 
de· ·1822 a ·180'0 não ha, por assim diZ'er, questão da escra-

· (1) Sobre a primitiva tradição emancipadora no" Brazil ver em 
Perdigão Malheit•o, AEsàavidão no Brazil, vol: III, o cap. li do 
tit. UI : u-. ProgPesso humanitaPw e cl1ristão do Direito e Juris-
prudencia Brazileira soln'e os ·escravos; TeHtativas de melhora-
mento ela s.O)' te d'elles, e da abolição da Escravidãe no Brazil. " E 
tambem : L'Emancipatio!l- eles eselaves, no artigo Le B?·ésil, da 
Granel§ .Encyelopédie, e I/ Abolition ele l'eselavage au Brésil, 
Communication jaite à l' Académie eles Seiences mo rales et pQli-
tiques de l'Jnstitu.t ele F1'ance elans la séanee elu 9 juin 1888, 
trabalhos, estes dois, escriptos por Emile Levassem' sobre ap.on-
tamentos do Barão elo Rio-Branco; O Abolicionismo, por Joa-
qllim Nabuco, L<ilnàres, 1883; o Boletint ela Assveiação Central 
Emaneipaelgra (1880); o Catalogo .da Exposição ele Histona ao 
Brazil da Bibliotheca Nacional (1881) , e os CapiLulos IX a XIV 
elo Dom Peelro li, Empereur elu BrésiZ·por Mossé (Pariz, 1889, Fir-
min Diclot), escriptos_ pelo Barão do Rio-Branco. -

'(2) Representação á Assembléa Geral Constituinte e Legisla~ 
tiva elo bnperio do Brazilsobre a escravatura, por José Bonifacio 
-d'Alíl!drada e Silva etc. (Paris, 1825, Firmin Didot). 

(3) ·« A Assembléa Geral dec·reta : 1.0 A escra-vidão acabará no 
Brazil. 2.0 Os escravos· da nação são livres já. 3. 0 .0s mais como 
se -segue: no 1 o anno, ela data cl'esta lei, os senJwres libertariio o 
cincoentavo dos respectivos escravos, no 2. 0 anno o quarenta e 
e .nove avo, no 3.0 anno o quarenta e oi te avo, e assim por.deante, 
desprezadas as fraeções. • 
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vidão·; ha, .siJijll, e 'vai gra~ualm~te .oresoep.do, a qu~stâo - <!lo 
trafico ·(1). · É es<tá que, creal'lça a!i.Iiola., (j) .Imperador tel11t que 
affmntar descle o C(iHneç<il <do seu reinado, mas ·que ·eUe só ' 
a&.q,~ire força e prestigio para debel.lar dez art!ll'0s depGlis, . 
em 181:\0, por v0:lta tdos seus vinte e ·ciaco annos. De 1·848 a . 
't8M é 0 periodo cla .pressão inglez51-; de 1-ey;,;,o até d 85';1, 111a1is . 
ou ·menos, com@ vjm0s ao trata-r do Miruistiei~iõ Pal~allilá, o 
gove:rlí1@ vive llilO terrdr de :uma reiilov.ação do ti~a,fico, is.to-é, tila 
cimsequente veorude::;oelilcia,do cruzeiroingléz. Sómente•O!'hlánd.'o 
a questã0 do trafico fica 'de todo concluida,· depcús' que o -esti-
nmlo benefico .da sua exÜinoÇão se faz sen-tir p0.r •toda pall"te, é -
que começa lentamente a fi-gurar-se, para êertos espilritos, o 
proble~a da escravidão. Nãõ chega a ser um precursor, .:.é 
apenas um :prernatur0; 1tratado como o fonam os Ferreira F>rá.n-

- ças, o depuüido cearense Silva Guimarães, que primeir@ pre>põe 
:nas Camaras a liberdade d0s nascituros ( 1850-e 1852) (2). Se é 

(1) A questão do tr~!_:fico vir:ilul. ela IndApendencià. Á Analyse do 
antigo Bispo de Pernambuco Azereclo Coutinho (1798 e 1808) oppõe-
se aMemo-ria de João Severian@ Maciel .da Clilsta, cl·epois Marquez 
de Queluz (Coiml;>ra; 18:2-1). 

(2) Pedr(j · Per:eira ela .Silva 'Guimarães prlill'Hiíe tambem·, ClilQnlO 
antes Pereil'a de Brito (1831); a alfr>l' riaforçada; ·inicia.igual<runte 
a prol}ibiçãó de alienar sef>arada:mente os· ccmjuges escm,r.os. A 
libertaçâlil dos nasci'turos occorrera a todos os pai11es de esC'l'a>'OS 
como o meio de extinguir a institllliçã:o sem t0ca-r n0 ·diréito de -
p,l•opriedade. "' Fôra pela ii!Derdade -dos nascituros ", escreve o 6 
Barão de Rifü-BraBco (em Mossé, Dom Ped-ro Jfl, Paris, F. Di.dot, 
1889, p. 199-20~) " q1!1e varios EstaQlos haviam chegado pacifica-
mente á a;bolição completa · da escravi!rlão. Primeiro q t!l!e todos, 
Portugal, em 16. de J:aneiro de 1773, no tempo de D . . José .J ·e 
Pombal', decretou a Eb~rclade dos que Ba:scessem de mãe escra~a 
no Reino; mas; infelizm6Jlte, essa grande •lei n~o se extendia ás 
possessões portuguezas dra America e Africa. Loglil depois, foi o 
mesmo principio adoptado pela Pensylvania, em. 1780; pelo tCon-
nêcticut e Rhode Is,Jan-d, em 1784; por New York, em 1799; Ne\v 
Jersey, em 1804; pelo Chile, em 1811; pela actual Republica 
Argentina, em · 1'813; pel0 Pe1·ú 'e pela -amtiga C0lombia (Vene-
zuela, Co-Iombia e EquadoP), ei111 1821; .f>elo Uruguay, em 1825; 
pelo Paraguay, em 1842; pela Dinamarca, er_n 1847; por Portugal 
pa•ra as suas possessões da Africa, ·em 1856 ;· pela Hespa:nha, em 
1870. Era 0 mesmo principio cuja applicação ao Brazil pediam, 
em 1758, Manoel Ribeiro da Rocha, advogado na Bahia, . e, em . 
t8W, Velloso de Oliveira, natural de S. Paulo; · o mesmo que 
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por previsão pôlitica que Wanderley em 1854 ( 1) toma a prece-
dencia em uma· idéa que só 38 ãnnos mais tarde~ será bem 
aquilatada; a prohibição do commercio e transporte de 
escravos de umas ·para outras províncias do Imperio, inspira-
se sómente ilo espírito humanitario o seu outro projecto 
(mesmo anno) acautelando a sorte dos escl'avos abandonados 
e·m consequencia de velhice ou de doença -prolongada.(2).-
Silveira da Mota (3) tambem desde 18::>7 apparece iniciando, 
em · quasi' unidade, ·medidas com relação aos escravos. É, 
porém, rio decennio que começa em 1860 que a escravidãó 
soffl'e as primeiras investidas sérias, ainda que, em geral, 
cautelosas e an-imadas para coin ella de todas as possíveis 
deferencias. Será sempre a honra do Instituto dos Advogados 
poder dizer que a serie dos seus primeiros Presidentes (como 
mais tarde os que se lhes seguiram, Nabuco e Saldanha Ma-_ 
rinho), Montezuma, Carvalho Moreira (4), Caetano Al·berto -
Soares, Urbano Pessôa (õ), Perdigão Malheiro, quando ainda 

Condorcet aconselhava para as·.colonias ft'ance7.as em 1781; que .o 
Conde Perey(depoisDuquedeNorthumberland), em 1807, e Buxton,- . 
em 1823 (15 de Maio), propunham setn successo no Parlamento Bri-
tannicó, e Hippolyte Passy, na Camara dos Deputados de Fraaça ... 

Na mesma l_egislatura em que Silva Guimarã~s propõe a liber-
dade dos nascituros pela primeira vez entre nós, é pres ente á 
Camara (1851) uma petição de De. Antonio lldefonso Gomes río . 

, mesmo sentido· (Annaes, 6 de ·Maio). Em_1863 Perdigão. ~alhetro
reclania-a no Instituto dos Advogados. A- dureza do expediente 

_consistia em que na mesma família os filhos nascidos antes da _ 
lei eram escravos e os nascidos desde a data ãa lei, livres. Por 
isso a maioria da corri missão franceza Cle 18<10 (Duque de Beoglie) 
_p.referio á liberdade simultanea difJericla, a emancipação de to-
dos no fim de 10 annos. 

(1) Tomo I, Ministerio Paeaná, p. 245. 
(2) Jbicl . 

. (3) Silveira da Mota : afastamento dos escravos das cidades 
(18p7) probibição ele venda em hasta publica, integridade da 
família escrava, proposta em 1852 por Silva Guimaeães, libertação 
pelo preço do inve'ntario (1862); · prohibi ção de esteang~iros, con-
ventos e Estado possuírem escravos (1864 e 1865). _ 

_{4) Carvalho Moreira (Barão de Penedo) é quem na Camara 
ca:usa a quéda do Gabinete Paula Souza combatendo a revogação 
ela l0i de 7 de Novembro: é um aclversario systematico do trafico. 

(5) As idéas do Urbano Pessoa a respeito de esceaviclão refiectem 
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fóra não se t:ratava da' emancipação, foi toda de abolicionistas. 
N'uma epoca em que o prLncipio~ da escravidão era acatado 
por todos como um mysterio sagrado, aquelles nomes repre,.. 
sentam o protesto solitario do Direito. Jequitinhonha é o -
primeiro -aoolicionis~a em nosso paiz, no sentido amplo da 
palavra ( 1). A nobre attitude. de Caetano Alberto Soa rés em 
·J 845 (2) é continuada por seu discípulo Perdigão Malheiro 'em 
1863(3). Foram jurisconsultos os que primeiro ~uscitaram a 
questão. Foi .no estudo, na sciencia do direito que as duvidas, -
os escrupulos; o caso de consciencia social se originou (4). 

'· . 
se no s~guin te trecho da suà carta .de 26 de Janeim de 1869 aos· Per-
nambucanos (Opinião Liberal, de 28 de Janeiro): "O paiz precisa 
igualmente de uma grande reforma social, a emancipação elos 
esct'avos. Não póde ser livre o· pa!z onde subsiste. tão barbara 
instituição, e nunca o Brazil será considerado no grande mund.o 
como nação civilizada emquanto tiver escravos. ,; QuePia a desa-
propPiação dos escravos, a abo lição simultanea .por meio de 
indemnisação. " O ·:>acrificio é en,orme; mas cumpre fazer um 
esforço supremo para levar ao cabo essa grande obra de civil-iza-
ção. » O partido praieiro, de que elle er-a chefe, era· adverso ao 
trafico e liberal em relação aos escravos. 

(1) Sobre Jequitinhonha (Montezuma) vet' acleante su~s icléas 
peculiares no Conselho de Estáclo. " Foi elle o primeiro homem 
ele Estado ql!e se empenhou pela emancipação dos escravos entl'e 

·nós," disse o.Visconde de Jaguary. É elle o prtmeiro que sustenta 
a abolição sem indemnisação e a prazo curto . . Projecto de 17 de 
Maio (1865) : " Ar:t. 4. ~o fim de dez annos çumpridos, c.ontad·os ' 
da data dit promulgação d'esta lei, serão livres todos os e~cravos 
maiores de 25 annos ... Art.. 5. Q1J,inze annos depois da promul-
gação d'esta lei fica Çl.bolida a escravidão civil no Braúl; os escravos· 
que então existit'ern serão sujeitos çi.s medidas decretadas pelo 
governo. " Artigos. do Jornal do Commereio. Projectos no Sena~o 
em · favor -dos · escravos, coarctando o poder do senhor, melho-
rando a condição elo esc_ravo. Ca1•ta do Exmo. e Revmo. Bispo de 
Orléans ao ele1·o de sua diocese sobre a eseravidãfJ, traduzida 
e offerecida· ao clero brazileiro pelo Visconde de Jequit{nhonha 
(Rio, Laemmert, 1865). . j 

(2) Memoria para melhorar a sorte dos nossos eseravos,. lida 
na sessão geral elo Instituto dos Advogados Brazileiros, no dia 
7 de Setembro de 1845. (Rio, Paula Brito, 1847). 

(3) Illigitimi{lade da propriedade eonstituida sobre q escravo, 
discurso pronunciado em sessão gePal de 7 de Setembro de 1863. 

(4) Entr-e os trabalhos de juríscons1.1,ltos: Dà Abolição da Escra-
vidão, por MP. G. de MolinaPi, traduzida do francez pelo D•· Braz 
Florentino, Henriques de Souza, Recife, 1854. Teixeira de Freita:;; 

--

'· 
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.0- g.rupo de 1860 a:1865,, quando. a emancir~ação amadurece 
·rapidamente, continuador ~es primitivos aboHcionistas., os do 
.Pr-imeiro Reinado e da Regencia, da e,poca da escravidão ainda . . 
indiscl!ltida, comprehende Jequitinhonha, Silveira da Motta, 
Tavares Bastos( I), no Parlamento; Caeta.noAI.berto"Soal'es, Pel'-
digão Malhei•ro, no Institutodos . .Aidvogados; o velho'Bam·et0, no 
co·1·reio Me·l'cantil; l\'Iapoel da Cunha Galvão, l.ila ILnmigração; 
e uma pleiade 'de !'edactores -de .projectos : SÜva N·etto (2), 
Ca~.:qara Leal (3), F. A. Brandão (4), que ,appal'ecem no mo-
mento em que a• idéa chegava ao p0nto de l'~alização. Fôl'a 
em r.nu.itos cÇtsos nullo, em l'elação ao po,del'io e á segurança 
da esc!'avidão, o alcance d'essas luóubrações de gabin.ete; seu 
·numero, porém, nas vizinhanças de 1865 revelaria ao bom -
observador que o problema estava prestes a enti'ar na 
esphera da politica pratica. Os senadores e deputados de pi'b-
pensão abolicionista não tinham sequito, ou eram, como Jequi-
tinholilha e Silveira da Mota (5), J'~putados erraticos e ingo~ 

diverge duas vezes, c~mo Romanista, das coaclusões elo Instituto 
elos Advogados a respeito de escravos, mas fóra do direitiD consti-
tuído ou ahtes da in.telligenciado symbolismo, do formalismo jurí-
dico consagrado, o seu esp-írito é largamente humanitario. Sobre 
a tradição abol'ioionista _~lo Instituto ver adeante felicitação de Na. 
•buco ao Conde d'Eu pela emancipaçã0 dos escravos no Paraguay. 

(1) Cartas elo Solitario, 2,a edição, 1863. Carta á Anti-Slaoery 
S0ciety · (1865), res!!nha de todas as idéas de emancipação ate 
então emittidas. , 

(~) Estudos sobre a Emancipação elos Escrav0s no Brazil, pot' 
·A. claSilva Netto, bacharel em rnathematicas, etc. Rio, 1860. 

(3) Considerações e Projecto ele lrli para a Emancipação elos 
Escravos, -etc., pelo Juiz ·de 'Direito Luiz Francisco ela Camara 
Leal, Rio de Janeiro, 1866. 

(4) A Escravatura no Brazil, por F. A. Brarldão Jor, Bruxellas, 
1865 (Typ. Buggenhouclt). 

'(!i) Nos papeis de Nabuco encontra-se o original de um -projecto 
sem data do senador Antonio Luiz Dantas de Barreto Leite, de 
Alagóas, acompanhado de observações do autor. O projecto deve 
pertencer ou ao tempo do ultimo Gabinete ·o linda ou ao do terceieo 
Gabinete Zacharias. O projecto constava de um só artigo, dispondo 
a liberdade dos nascituros; devia, porém, ser seguido ele outro, 
que 'Danta::; tambem formulou, libertando algumas categorias de 
escravos, regulando o resgate forçado, etc. " Entendo," dizia elle, 
" .que com um só golpe não se pode cortar as cabeças de tantos 
interesses; é necessario combater por .partes os ·prejuizos. " . 
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:vernaveis ; as memorias lidas no 'Instituto dos Ád:vogados, os 
artigos e _pi!LnJicaÇ~es avulsas affecta;vam um peque~o nu-
mero de· espiritos .... N'ess~ seliltido, é de repente, •.quasi sem 
transição, que a qhleStão da escravidão irrompe elil1 '1866 nos 
conselhos dp governo com .os proj.ectos de S. Vicente; patro-
cinados pelo ·lmperádor. · 

li. ~ Os Projectos de S. Vicente ('1866) . · 

Em 23 de Janeiro de 1866, Pimenta Bueno, depois Visconde 
e 1\'larquezde S. Vic~nte, concluira cinco projectos com referEm-
aia á emancipação dos escravos ( '1). A iniciativa era quantó 
possivel honrosa para Pimenta Bueno e dá-Ü1e, só por si,· uni 
dos lugares màls disti~ctos entre os ·estadistas que prepararam 
a lei de 28 de SetemDro de 1871; a sua liberalidade de. vistas 
e sentimentos em relação aos escravos e tanto mais notaveL 
quanto S. Vicente se achava estreitamente vinculado á escola 
conservadora. o mechanism0 dos projectos não era novo; ' 
quasi todas as disp'üsições d'elles eram tomadas das leis· e 
decretos de Portugal relativos á emancipação em SlfaS colonias·. 
Essa falta de independencia do redactor Brazileiro, ate nos 
menores detalhes da lei copiada, não era o defeito do -Rystema. 
Não ha que pensar em plagio tratando-se de redacção de leis. 
O Brazil já tinha como sua a legiS'lação portuguéza antiga e 
n1oderna; tomariê!o mais esses decretos do Viscon.de de Atou~ 
guia e do 1\'larquez de .Sá da Bandeira, elle aão augmentava 
sensivelmente ·a sua divida para COill o legislador portuguez; 
a copia mesmo servil era sÓmente Um:;\ deferertcia á COilSUm-
n'lada e-xperiencia e autoridade da nação que nos formam o 
espirito, deferencia que da paTte ele S. Vicente era sincera e 
genuina. Elle mesmo dirá no Conselho ele Estado que não se 
guiou tanto pelos trabalhos ·_ana1ogos da França como pelos 
portuguezes, accrescentando : « As condições de Port{]gal sã@ 
mais semelhantes ás nossas. » A fraqueza do apparelhv por 
elle ado~tado provinha d'essa sua crença de que o problema 

(1) Comp., Tomo II, Liv: IV, § V, pags 388 a 39'5. 
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ela emancipação mls colonias portuguezas era .mais ·seme-
lhante ao nosso do que o fóra o das colon.ias Inglezas e Fran-
cer.as das Autilhas. Basta a 'seguinte clausula de uma d'essas 
leis. portuguezas, por elle adaptadas, para mostrar a profunda 
dilferença · e)ltre a nossa ou a escravidão na America e a 
escravidão na Africa ou na Asia, onde Õ escravo era, por assim 
dizer, matel'ia prima·: é a clausula do decreto de 14 de De-
zembro de 18õ4, que mandava considerar livre e ingenuo, 
como se tal nascera, Õ esc1'avo infa.nte pelo qual no acto do 
baptismo alguem enti·egasse ao parocho ou ao ministro 
baptizan.te a -somma de õ$_000 fortes. Um problema s.usce-
ptivel, ainda que parcialmente, de tal solução não sus~itavã 
as mesmas difficuldades politicas e sociaes que a abolição 
apret;entou sempre entre nós. É certo que essa dispo3ição de 
1804 não resolveu o problema portuguez; - por menor que 
pareça a somli1a, as creaQças recemnascidas abundavam mais 
em Africa do que os õ$000 fortes; s.erãb precisos ainda vinte 
annos de esforços e dedicação á grande obra da abolição, com a 
qual está associada a figurà do 1\'larquez de Sá da Bandeira, para 
a esc1·avidão deixar qe êxistir nas possessões ultramarinas de 
Portugal ( 1). A inclusão d'aquella disposição no decreto do 

(1) Foi esta a marcha da ei11ancipação elos escravos em Portugal: 
O decreto de 14 eleDezem bro ele 1854 (Visconde d'Atouguia) ordena 

o registro de todos os escravos. Esse decreto- comprehendia as 
seguintes medidas: emancipação immediata de todos o_s escravos 
pertencentes ao Estado; direito do escravo " ele reivindicar a sua 
natUral liberdade "• indemnisando ao senhor; creação ·de Juntas 
Protectoras dos escravos e libertos; -: u O escravo infante p-elo 

·qual no acto do baptisn1o se e·ntrega:r ao parocho ou ao ministro 
baptizante a som ma de 5$000 fortes, fica ipso facto livre e ingemio 
cciq1·o se tal nascera; , prohibição de alienar separadamente a 
familia escrava. A lei cie 24.de Julho de 1856 estabelece a liberdade 
do ventre (Sá da Bandeira). A escravidão, em Dezembro d'esse 
anno, é abolida em Macáo, depois de desistencia dos senhores. O 
decreto de 29 de Abril de 1858 marca o }Jrazo de 20 annos para 
a aboli ção completa em todas as colonias ultra-marinas (S;:i da 
Bandeira); em ~5 de Fevereiro de 1869 (Sá da Sandeira), a escra-
vidão é abolida em todo o territorio portuguez, ficando Elntretanto 
os libertos obrigados a servir os seus patronos até 29 de Abril de 
1878. Em 13 de Janeiro 1874, Sà da Bandeira propõe a abolição 
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Visconde d'Atouguia ·mostra, entretanto,, que em algumas 
das colonias se a solução não era facil, por que a escravidão · 
pullulava do seio d'-Afri'ca, o problema e!'a Inteiramente 
diverso do nosso. 

O primeiro projecto era o que estabelecia a liberdade dos nas-
cituros. o iwojecto era a reproducção litteral da lei portugueza 
de 24 de Julho de 18õ6 (Sá da Bandeira) .( 1); continha, pol'ém, 

immediata ela escravidão, qualquer que fosse a sua denominação, 
e o governo açceita essa medida final : é a lei de 29 de Abril ele 
1875, mandando que um anno depois fossem declarados livres 
todos os indiv.iduos aos quaes se referia o· decreto ele 25 de Feve-
reiro de... 1869. Ver Les Colort,ies portugaises (1878), opusculo ele 
Lobo ele Bulhões. 

(1) Confronto do projecto no 1 ele Pimenta .Bueno (S. Vicente) 
com a lei portugueza de 24 de Julho de 1856 e decreto de 29 ele 
Abril de 1858 (os pontos em que S. Vicente se aparta do legiSo-
laclor Portuguez estão ·em italico) : 

Projecto no 1 {Liberdadé dos nas-
cituros. Prazo pã.ra a abolição 
total). 

A Assembl éa Geral resolve : 
Art. 1.~ . Os filhos da mulher es-

crava que nascerem depois da pu-
blicação d'esta lei serão considera-
dos de condição livre. 

Art. 2.0 Se dentro de qucttro 
mezes do sett nascimento, ctlguma 
pessoa de reconhecida probiclacle, 
ou alguma associação autorizada 
pelo gooerno qtâzer crear e eclu- · 
car àlguns cl' esses filhos e sua 
mãe, se for solteira, ou ct mãe e 
pcâ, .se forem casados, nisso con-
cordarem, p1?ocede1•-se·-á nos ter-
mos séguintes : . 

§ .1. o Essa pessoa, o tt associação 
requerlwá a eittregq, á junta mu-
nicipal protecto 1·a da emanci-
pação. 

§ 2. 0 Esta, depois de ouoir o se-
nhor da esc1•aoa, e oerijicar a 
oontacle cl' esta, e ele seu marido, 
se tioer, detecminará ct entrega 
ou 1tão, I<Om recurso sen] suspen-
são ela junta central. 

Lei Portugueza de 24 de Julho 
de 1856 e Decreto de 29 de 
Abrfi de 1858. 

Art 1. o. Os filhos de mulher es-
crava que nascerem na:s províncias 
u!LrafuiJ.rinas depois da publicação 
d'esta lei, serão copsiderados de con-
dição livre. 

(Esse Art. 2. 0 do projecto S. Vi-
ce.nte é que constitue a individuali-
dade do seu systema : a preferencia 
sobre· a creança iivre que pertencia, 
ao nascer e dentro de 4 mezes, aos 
paes e não ao senhor. Só esse sys-
tema de S. Vicente consagrava da 
facto a condição livt·e do filho da os-
crava). 

Art. 3. 0 Não se dando esse caso, A1·t. 2. 0 Os filhos de mulher es-
os ditos filhos ficam obrigados a ser- , crava de que trata o artigo _antcce-
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uma clausula que toi'nava o seu systema o mais liberal · e 
humanitario ·de quantos tinha suggerido a idéa de em~ncipar 
no berço as gerações futuras : a que ·dava_ á mãe escrava a pre-

vh· grattiilamente, sendo homens até 
a -id,ade de 20 annos; e sendo mu-
lhePes até a idacle ele 16 aunos, aos 
&enhores de .suas mãis, os quaes te-
rão o dever de al imentar, tratar, e 
educai-os durante todo o tempo; que 
por elles forem servidos gratuita-
mente. Findo esse tempo, poderão 
seguir o des tino que lhes convier. 

Art. 4.• A obrigação, porém, do 
serviço dos filhos, j á maiores de 
quatro meús, cessará 'desde que al-
guma pessoa ou associação, se pro-
puzer a inelemnizar, . á sua escolha, 
ou o valor elas elespezas feitas coni 
elles pelo senho.r da mãi escrava , ou 
o valor dos serviços, que taes filhos 
ainda devam prestat·. 

PaPa isso . serão · obsel'vadas as 
mesmas condições e processo do 
art. 2. 0 • 

Art. 5.• N'as alienações ou· trans-
missão de propriedacj.e ela mulher es-
crava, os filhos de que trata es ta lei , 
que estiverem servindo aos senhores, 
e que não excederem de · 7 .annos, 
acompanharão sempre sua mãi. 

Art. 6.• Se a mulher esct•ava ob-
tiver sua liberdade, os filhos, qq_e 
forem menores de 7' annos, e que . 
estiverem servindo aos ex-senhores 
della, lhe serão entregues ·logo que 
solicite, sem dependencia de indem-
nisáção. Os maiores de 7 annos de-
pender ão des ta. 

Art. 7. • Os senhores das escravas 
são tambem obrigados a alimentar, 
tratar, . e educar os filhos, que as 
filh as dellas possa!f\ lei', emquanto es-
tiverem prestando seus serviços. Tal •· 

dente são obrigados a servir gratui-
tamente até a idade de 20 annos aos 
sennores de suas mãis-. 

Art: S. • Os donos dàs escravas 
são obrigados a alimentar e educa i' 
os fil'hos que ellas derem á luz de-
pois da publicação des ta lei , durante 
todo o tempo eín que elles l'ol'em ser-
vidos· gratuitamente, 

Art. 7.• A obrigação dos- serviços 
dos filhos de muJJ:jer escrava, de qúe 
trata o art. 2. •; cessa quando a pes-
soa que tiver direito áquelle serviço 
fôr indemnizada, ou do ·valor dos 
que devel'em ainda ser pres tados em 
virtude da disposição do dito artigo 
ou das despezas· feitas com a ali-
mentação e educação a que é obri-
gado pelo artigo antecedente. 

Art. 5.• Nas alienações ou triJ.nS-
missões de propr iedade de mulhe.r 
escrava, ou aquellas se faça1n . por 
conlracto intel' oioos ou se operem 
por disposições testamenLarias ou 
por direito de successão, os filhos das 
mesp1as escravas, declarados livres 
em virtude desta lei , e que não exce-
,derem 7 annos de idade, acompanha-
rão sempre suas mãis. 

Art. 6.• Os filhos de mulheres es-
cravas, qne não tiverem mais dé 4 an-
p.os, serão entregues ás suas mãis, 
_quando estas obtiverem a liberdad·e 
e os queiram lev_ar em sua cnmP,.a-
dbia, oessande neste. caso as ·obriga-
ções de que trafam os arts .. 2.• e 8.• 
desta lei. 

Art. 7.• Os donos .das esct•avas 
são Lambem obrigados à alimentar 
os filhos das filhas destas, quando as 
respectivas mãis tenham direito aos 
al!mentos de que tra-ta o art. 3.• d'es ta 
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fereneia sobre o · <destino do filho livre recem-nascido : Por 
· essa preferencia S. Vicente insistirá no Conselhp . de Es-

tado. ('1); era o seu systema, o que quer dizer que de todos os 

obrigação, porém, éess·a logo que ter· 
mine a prestação desses serviços gra-
tuitos, o.u desde que alguma pes-
soct ou a:~sôcicu;ão peçct a entrega 
cl'esses netos ela escre(()a, uma vez 
que c< mãi, se Jór solteír.a, ou os 
pais, se j01·em casados,· concor-
dem nisso. 

Art. 8.• As junl<ts protec tot·as da 
emancipação velarão para que as 
disposições desta lei sejão fielmente 
observadas. 

Ark 9.• A esctavidão .ficará intei-
ramente abolida para ~empre em todo 
Imperio do Brazil no dia 3'1 cle-De-
;;embro ele 1899. 

Art. 10. • Os senhores, que nesse 
día ainda possuírem legalmente es-
cravos, serão indemnisados do va-
lor d'elles pela fó rma que uma lei 
especial, decretada em tempo, deter-
mittar. 

Art. H.• Com :~ precisa , antece-
dencia, o poder · legislativo dan~ ao 
govoruo· b.ases e meios para quB pro-
videncie de modo que esse resto de 
esm·avatura, então lib!ú·tada, possa 
a_char trabalho em q;ue se empregue 
e de que viva, até que entre na or-
de!Il regular e d(lfini-tiva da socie-
dade.. 

. Art. 12.• O governo é desde já 
autoi·isado a crear ou approvar as as• 

· sociações .e mesmo es tabelecimentos, 
pa.t•a que obtenha fundos, que pos-
sam ·concorrer' para a boa execução 
d'esta lei. Elle exp-edirá os precisos 
regulamentos. · 

Art. 13.• Ficam revogadas as .dis-
posições em con trario. 

lei. Cessa, porém, e~ ta obrigação logo 
que cesse o direito que áquelles as-
sis tir de serem servidos gratu'ita- , 
mente. 

Art. 8.• As _Juntas pt'O tector·as dos 
escravos votarão para que as !iisp'o-
sições d'esta lei sejam fielmente exe-
cutadas. 

Art. 1.• do decr. de 29 de Abril 
de 1858. 

o' es tado de escravidão ficará intei-
r amente abolido em todas .as provín-
cias por tuguezes de ultra-mar,. sem 
excepção alguma, ' no dia em que se 
completarem 20 anuos, COJ!tados da 
data des te decreto. 

Art. 2. • A:;; .pessoas que, no dia 
designado no açtigo precedente para 
a total abGlição de escravidão nas 
províncias ultramarinas, ainda alli 
possuírem escravos, serão indenini-
:€a:das -d'o valor d'elles pela fórma que 
uma lei especial determinar. 

Art. 9.• É .o' governo autot'j.zado 
. a .cr'ilar estabelecimentos Õu aS:Socia-
ções e a fazer a resp_ec ti v a de~peza, 
assim para dar .a· devida prptecção 
ao·s filhos da-mulher escrava, de que 
brata o Art. 1. •, como para o ·e:ll'eito· 
de que esta lei tenha a mais prompta 
e inteira execuÇão. 

:- (1) " Ha tHn'a emenda ao a:et. 2.0 , pela qual nãO poâeria v0_tar. 
E a que consis_tia em dar peeferen cia. wes senhores das escravas. 

.... 

',. 

"',~, .. 
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e~;>tadis~as partidarios da. liberdade do . ventre foi elle -o que 
propoz _o plang mais adea.ntado, _a solução mais ampla, 
porque evitava a ·servidão dos nascituros até os vinte e um 
ânnos. N'esse ponto e pela sua attitude contt;aria á indembi-
saçãÓ, qualquer que fosse, da creal?ça menor de 7 annos; 
S. Vicente é o -mais ·radical dos reformadores -da escola con:__ 

~ . -
servadora : em' outros pontos, como se verá, o seu projecto 
fica muito àquem do projectQ Nabuco, que o ·substitue nas 
discussões do Conselho de Estado. Além da liberdade do 
ventre, o projecto no 1 decretava _a éxtincção çla escravidão.· 
com indemnisação dos senhot'es, no dia 31 de Dezembro de 
1899. cc O seculo actual abl'io essa grandiosa campanha, diz:a 
o -preambulo, antes que elle _· termine deve ~antar a sua 
immensa victoria. )) A sociedade; os 'senlwres, cc para toma-
rem. as suas. providencias, )) _tinham esse prâzo de trinta -
annos. O projecto não d~finia nem limitava, entretanto, o novo 
usofructo dos"senhor~s sobre os filhos de suas escravas : se 
essa escravidãd sui ge?wris ou patronato podia set• al.ienada 
como o antigo clominib, se era objecto dos mesmos contea~ 

~ ctos ele venda, penhor, hypotheca (como accessorios dos esta-
bel~cimentos agrícolas) que os escravos. 

O segundo projectó creava em cada Provincia Juntas Pro-
tectoras da EmaiJ.cipação. - José Bonifacio tinha ideado um 
Conselho ;uperior Conservador' dos Escravos, -e dispimha 

~sobr·e os meios que ellas empregari~m p~ra alliviar o peso da 
- escravidão. Ás forças d'esse project0 consistiam no reconhe-
cime,ntO do peculio do escravp, no 'seu direito de alforriar-se 
pàgando o seu valor, no fundo de redempção para a liber-
tação annual de éerto numero ele escravos, na prohibiç-ão de -

-- separar os conjuges, e, passados tres anno_s, na concessão ao _ 
escravo de um dia livre por semana. Esse projecto era tam- -
bem calcado sobre ·uma lei portugueza : o decreto de 14. de 

para crear os filhos d'estas nascidos depois da lei da emanci-
pação: " Sessão dê 9 ele Abril de 1867 em Trabalho sobre a Ex-
üncção da Escravatura, pag. 105. 

' -
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Dezembro de 18o4, referendado pelo Visconde de Atou-
guia (1). 

(1) O seguinte confronto das principaes medidas do projecto 
basta para mostrar quão de perto S. Vicente seguio o legislador 
portuguez. No projecto S. Vicente encontram-se algumas. dispo-
sições de pouco alcance e dedifficil occurrencia, que não figuram 
no decreto portuguez: No projecto S. Vicente tambem " os fun-
dos da redempção dos escravos" são mais amplos do que" a do-
tação da Junta Protedora i' do decreto, e a libertação ·annual 
de certo numero de e·scravos é uma funcção nova que não tinham 
as Juntas Portuguezas. S. Vicente, quanto ao fundo d_e emanci-
pação (emenda ao pro}ecto Nabuco), queria que tudo fosse feito 
de accordo co_m os respectivos senhores; não o entendia como 
uma desapropriação no interesse exclusivo do proprio escravo. 

Projecto no 2. 

Art. 1. 0 Na capital de cada Pro-
vincia será organizada uma Junta 
Central Protectora da Emancipação. 
Ella será presidida pelo Presidente 
da Provincia e composta dos se· 
guintes membros : 

1. o Do Bispo diocesano, etc. 
2. o Do vigario-capitular, na falta 

do bispo, etc.; 
3. 0 Do Presidente _da Assembléa 

Legislativa Provincial, etc. ; 
4. 0 Do Presidente da Camara Mu-

nicipal; 
5. ~ Do Chefe de Policia; 
6.0 Do lnspector da Thesouraria 

Geral-; 
7.o Do Promotor Publico que ser-

virá de curador da emancipação; 
8. o Do Provedor da Santa Casa 

da Misericordia; 
9. 0 O Présiderite da Provincia po-

derá além d'isso nomear para a Junta 
Central, e bem assim para as muni-
cipaes, dois ou até quatr.o dos maio-
res proprietarios da Capital ou mu-
nicipio, que por seu caracter recom-
mendavel, zelo e philanthropia se in-
teressem pela emancipação. 

(Se-gue-se a organização das Jun-
tas Municipaes e delegações de pa-
rochias). · 

Art. 5. 0 As Juntas Municipaes têm 
III. 

Decreto de 14 de Dezembro de 
1854 

Art. 9. 0 O Estado é o patrono e 
tutor natural dos escravos, dos liber-
tos e de seus filhos. 

Art. 10. o O exercício desta tutela 
é confiado, eq~ cada uma das Provin-
cias ultramarinas, a uma Jun ta es-
tabelecida nas Capitaes dellas, ·que 
será denominada Junta Protectora 
dos escravos e libertos. -

§ 1. 0 Será Presidente· perpetuo da 
Junta o Bispo da Diocese, e em sua 
falt a o Ecclesiastiéo ·em exercicio, por 
qualquer titulo, da autoridade ordi-
naria. 

§ 2. São vogaes da Junta o Procu-
dor da Corôa e Fazenda, o Presi-
dente da Gamara Municipal e o Pro-
vedot• da Santa Casa da Misericor-
dia da Capital da Província. 

Art. 12 o A Junta Protectora dos 
' 3 

. 
' 

' 
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o teeceiro projecto ordenava a matricula rural dos escra-
vos, e era ainda uma adaptação, esta, porém, mais livre, do 

as _seguintes attt'ibuições e encargos : 
§ 1. • Por si ou suas delegações, 

são tutoras e curadoras legaes dos 
escravos, dos filhos destes, e dos cap· 
fivos que forem libertados. Serão re-
presentadas em juizo, pelos. r espec-
tivos presidentes~ curadores ·ou de-
legados parochiaes. 

Velarão, portanto : 1.• para que o 
poder dominical seja, de cada vez 
mais, exermdo dentro dos limites da 
religião e das leis, empregando para 
isso os meios de persuasão e admoes· 
tação, e recorrendo aos magistrados 
sómente- quando tanto seja neces-
sario ... 

§ 2. Intentarão e proseguirão ou 
defenderão as causas de liberdade 
de esc r a vos em todos os cas.os em 
que elles forem favorecidos pela lei, 
para que não sejam escravisaclos ou 
mantidos em escravidão contra a dis-
posição do direito. 

§ 3. Promoverão e farão arrecadar 
pelas collectorias as dadivas ou lega-
dos feitos ou deixados a favor dare-
dompção dos escravos. 

Art. 6. • É prohibido aos senhores 
de escravos alienarem, por qualquer 
titulo ou modo, um conjuge escravo 
em separado de outro. Só será isso 
permittido em caso excepcional, me-

. diante assentimento da Junta. 

Resgate forçado : 

Art. 8.• O escravo, que, por seu 
proprio peculio, que poderá possuir, 
ou por esmola, ou por favor de ou-
trem gratuito, ou contraêto de pres-

escravos e libertos, tem a obrigação 
e o direito correspondente de. os pro-
teger e tutelar em tudo, tanto em 
juizo como fóra d'elle. 

Art. 13.• Velar para quo o poder 
dominicaí seja exercido dentro dos 

·Jimites da religião, da humanidade e 
das leis, empregando os meios de 
persuasão e as admoestações, e re-
correndo á autoridade dós Juizes e 
Magistrados quando assim fôr ne-
cessario. 

§ 3• Intentar e proseguir em juizo 
as causas de reivindicação de liber-. 
dade, autorisadas pelo 6. • art. do-
presente decreto. 

§ 4• Intentar o proseguir do mes-
mo modo -emjuizo as causas em que 
o ingenuo ou liberto pretende reivin· 
dica r a liberdade que já adquirira ou 
que nunca chegara a perder. 

Art. 12. • ... arrecada e administra 
todas as heranças, deixas, legados, 
fidei-commissos ou. quaesquer doa-
ções ... que singularmente a alguns 
ou por titulo geral sejam feitos a 
favor da piedosa obra da redempção 
dos escravos ... 

Art. 38.• É pro)1ibido alienar, por 
qualquer titulo ou modo, o marido 
escravo em separado da mulher es-
crava ... 

·Art. 19. • O escravo que por si e 
por seu proprio peculio, ou por es-
mola e favor de ·outrem obtiver os 
meios de reivindicar a sua liber-
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decreto portuguez de 14. de Dezembro (1) : a sancção d'ess,e 
projecto, como dirá Nabuco, era iUusoria; elle não preenchia 

tação de serviços, que não excedam 
de 7 annos, obtiver meios de pagar 
seu valor, poderá recorrer ao presi-
dente da junta ou· ao curador ou a 
um dos delegados de_lla, para que ob-
tenha de seu senhor, por meio ami-
gavel, a fixação do preço razoavel de 
sua redempção. 

da de, poderá recorr.er á Junta Pro-
tectora ou a quálquer dos seus Agen-
tes e Delegados para fazer chamar o 

· senhor ao Juizo de Conciliação, afim 
de n'elle se accordar o preço de sua 
redempção. ' · 

Libertação pelo preço da avalüição em i!}v_entario: 

(Segue-se o processo da avaliação, 
idenlico ao do Decreto Portuguez, de-
posito do escravo·, nomeação de !ou- . 
vados, desempate do tcrc.eiro arbitro, 
homologação pelo juiz de paz). 

Art. 14.• Quando o escravo fizer 
parte de ·uma: herança, ou·fõr objecto 
de uma execução, de modo que es-
teja avaliado no processo, elle po-
derá reivindicar sua liberdade; fa-
zendo por seu peculio, ou por es-
mola,_ ou favor de outrem gratuito, 
ou mediante prestação de serviços 
que não passem de sete annos, o pa-
gamento dessa avaliação : intervindo 
o presidente da junta, curador, ou 
delegado, se fôr necessario, ou so 
fôr requerido. 

- Art. 27.• Não ha necessidade de 
avaliação nem d'esle processo, quando · 
se trate de um escravo, que, fazendo 
parte de uma herança, ~stiver n'ella 
descripto e aYaliado. Este poderá 
reivindicar a sua liberdade, fazeJ+d o, 
por si e por seu peculio ou por ·es-
mola ou favor de outrem, repõr na 
dita herança a importancia da ava-

. liação. 

(1) S. Vicente procurava, entretanto, minorar o .eff{;)ito libera-
torio da omissão da m.atricula. o· decreto portuguez dispunha 
(art. 2°) : « Os escravos que não tiverem sido apresentados e ins-
criptos no referido registro, dentro do prazo estabelecido, serão· 
considerados como libertos para todos os effeitos deste -decreto. • 
Essa clausula pareceu-lhe rigorosa de mais, e elle a substituía 
por esta : • As juntas protecto ras da emancipação são compe-
tentes para fiscalisar a exactidão das matriculas e fazer as recla-
mações convenientes (Art. 6. 0 ) . Ellas poderão, além disso, pro-
mover a acção de libertação dos escravos, que não tiverem sido 
matriculados por espaço de tres annos, avisando préviamente os 
respectívos senhores. Em tal caso, avaliado o escravo, a indem-
niz_ação será de W por cent:o menos, por cada um anno de omissão 
da matricula (Art. 73). " ' 

O registro geral dos escravos fôra, entre outros trabalhos ante-
riores, regulado n'um projecto de 1852 da Sociedade contra o 
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o fi~ para o qual desde 18õ4 a matricula era reclamada, o de. 
dár a conhecer o numero effectivo dos escravos e de restituir 
á liberdade aquelles cuja propriedade não pudesse ser reivin-
dicada sem crime ( 1 ). O quarto projecto, transformado de 

Trafico de Africanos e Promotora da Colonisação e da Civili-
sação dos Indios (Rio de Janeiro , Typ. do Philantht·opo, 1852). 
Os nomes dos directores da sociedade são todos de abolicionistas 
da primeira phase: o Dr. Nicolau R. dos Santos. França e Leite, 
Caetano Alberto Soares, F. L. Cesar Burlamaque, M. da Cunha 
Galvão e .A. J. da Silva Rabello. . 

(1) Pertence ao período do Ministerio Paraná a seguinte con-
sulta do Conselho do Estado a respeito da matricula dos escra-
vos suggerida pela Legação Ingleza. A matricula n'aquella phase 
da questão dos Africanos equivaleria à manumissão em massa da 

· escravatura, quasi toda de contrabando . . A lei de 7 de Novembro 
de 1831 foi sempre o ponto fraco da escravidão como in'stituição 
legal. De facto, ella foi sempre amparada pela razão de Estado. 

" Senhor! Mandou Vossa Magestade Imperial, por aviso de 11 
de Janeiro do anno passado, que a Secção de Justiça do Conselho 
de Estado consulte com seu parecer sobre a Nota junta da 
Legação Britanica, na qual representa esta sobre a necessidade 
de uma Lei que melhore o systema com que se faz a matricula 
elos escravos, no intuito de evitar que sejam reduzidas á escra-
vidão pessoas_de côr. 

• Faltam á Secção os dados necessarios não sómente para ava-
liar o numero e frequencia dos crimes de reduzir pessoas livres 
á escravidão, como tambem para ajuizar sobre a influencia que 
no commettimento de taes crimes póde exercer a matrícula dos 
escravos. 

" Do q u.3 ella está cel'ta é de que n~o se devem fazer leis s_em 
que uma necessidade demonstrada as reclame. 

« ••••• De modo algum convem adoptal' providencias no inte-
rior, quanto á escravatura, por simples suggestões, para não 

_dízei' exígencías, do Governo Brítanico. Estabelecido o prece-
dente, repetir-se-hiam as suggestões com caracter de exigencia, 
as quaes seriam depois convertidas em Direito. 

" Além disso, duvida a Secção de que a.mateicula dos escravos, 
e a maneira pela qual se a determine, acabe com alguns crimes 
que porventut~a se commettam de reduz.ir pessoas livres á escra-
vidão. Essas pessoas e os escravos têm a mesma côr, o"s mesmos 
nomes, habiws, condições, educaçãõ, muitas vezes não - têm 
família, nem relações, podem facilmente ser confundidos e subs-
tituídos. A matricula, que não póde deixar de ser .vaga, não apre-
senta obstac'ulos de importan.cia. 

" Persuadida a SecçãQ de que é mais que tempo de ir prepa-
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outro de Silveira da Mota no Senad~. (1), dava a liberdade 
aos escravos da nação dentro de cinco annos. Por ultimo, o .. 

rando as coisas para -poder colher e. organizar. dados estatísticos , 
. que nos habilitem para conhecer o estado da nossa pt•oducção, o 
numero e a qualidade de braços que n'ella se empregam, a 
marcha ascenf'l.ente ou de-scendente da nossa riqueza, dados sem 
os quaes mal se póde calcular as providencias -economicas que o 
paiz reclama, para, pelo menos,. amortecer os golpes da crise 
economica que nos ameaça com a progressiva diminuição de 
braços, crê que muito convieia proceder-se a uma matricula ou·· 
arrolamento geral, o mais perfeito possível, de todos os escravo~ 
existen tas no paiz, e especialmente dos que se applicam á lavom·~, 
!lendo essa op!)ração répetida pelo menos de dois em dois annos 
com as Q.eclarações e expli~ações convenientes. Estes esG!areci.:. 
rnentos, juntos a outros, dariam muita luz para nos irrnos pr-eca-
vendo a tempo contra males futuros. 

" Quaesquer, porém, que sejam as · medidas que convenha 
adóptar, devem ellas basear-se nas necessidades e conveniencias 
do paiz e na sua iniciativa; repellindo-se suggestões alheias que 
não são mais que pretextos para nova e mais larga exigencia, e 
que se fundam apenas na informação' de uma pessoa que a 
Legação Britanica julgue fidedigna! 

" A matPicula até agora tem-se feito sómente para o paga-
mento de. mp imposto, que de modo algum convem ex tender á 
lavoura. E justamente do que se queixa a Legação' Britanica, isto 
é, de não se pôr em pratica a matricula .no campo, e pt·incipal-
mente n~s lugares remotos. De modo que havemos de ir sobre-
carregar a nossa lavoura, impo_ndo nos poucos braços que temos, 
sómente p~rque a Legação Britanica suppõe que isso ~iminuirá 
certa; classe de crime, que aliás não consta avultar. 

« E, portanto, a Secção de parecer que a lembrança da Legação 
Britanica não deve ser tomada em consideração. -

" Vossa Magestade Imperial, porém, resolverá o mais af:?er-
tado. - Sala das conferencias da Secção de Justiça do Conselho 
de Estado em 2 de-Março de 1857-(Assignaclos) Visconde de Vru-
gua!J. - Eusebio de Queirós Coutinho Mattoso da Camara.-
Viseonde de Maranguape. 

(1) O projecto de Silveira da Mota, bem como o de Jequiti,.. 
nhonhaJ era, porém, de emancipação immediata, portanto, simul-
tanea. · . 

Projecto no 4 de Senador s. Vi-
. cente. 

A assembléa geral,. etc. _; 
Art. 1. o Em cinco annos, contados 

da publicação desta lei, serão consi-

Projecto do Senador Silveira da 
Mota (2 6 de Janeiro de 1864) • . 

Art. 1. o A propriedade de eset·a-
vos no Imperio é prohjbida : 

§ 1,o ... 

·-
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projecto no 5, aind(). inspirado por um artigo do mesmo pro-
ject0 de Silveira da Mo ta, autorizava a : libertação em sete 
annos dos esCravos dos Conventos. Não é preciso dizer que o 
projecto de Sllveii·a da Mota era radical, decretava desde logo 
a liberdade dos escravos e a venda das fazendas sem con-

. derados de condição livre todos o-s 
·escravos da .nação. 

Art. 2. • Mesmó antes desse termo, 
poderá o governo ir concedendo an-
nualmente liberdade aos que tiverem 
boa conducta, e prestarem bons ser-
viços. 

Art. 3. • O governo empregará nos 
arsenaes, officinas e trabalhos pu-
blicas os que tiverem offlcios, e como 
aprendizes os que mostrarem capa-
cidade : dous terços de seus jornaes 
lhes serão entregues, o outro terço 
será recolhido ao cofre da redem-
pção dos escravos. 

Desde que estes offlciaes ou apren· 
dizes, forem, por seus bons serviços 
ou pela expiração do termo da lei, 
libertados, cessará a deducção . de 
seus jornaes. 

Art. 4.• Poderá tambem o governo 
destinar para o serviço da ar:mada 
ou do exercito aquelles que julgar 
aptos para isso ; estes serão desde 
logo libertados. 

Art. 5. • As escravas a pias para o 
serviço domestico poderão ser aluga-
das a famílias de reconhecida probi--
dade ; dous terços de seu j ornai lhes 
serão entregues, e o restante reco-
lhido ao cofre de redell!pção. 

Art. 6.• Os escravos que não tive-
rem aptidão senão para agricultura, 

·. poderão ser semelhantemente aluga-
dos a agricultores de probidade. Ou 
poderão ser-empregados em fabricas, 
fazendas normaes, ou ·outros estabe-
lecimentos ruraes , que o governo 
instituir, vencendojornaes razoaveis. 

A respeito dos jornaes .contempla-
dos neste artigo se observará o més-
mo que fica disposto no artigo ante-
cedente. · 

Art. 7.• Fição revogadas as dispo· 
sições em contrario. 

§ 2.• Ao governo a respeito do_s 
escravos chamados da nação. 

§ 3.• ... . 
Art. 3. • Os escravos da nação se-

rão declarados livres ; ficando estes 
libertos, os varões que tiverem mais de 
16 annos e menos de 35, sujeitos a se-
rem chamados para o 'serviço do exer-. 
cito ou da armada por espaço de 
8 annos ou para trabalhos publicas, 
segu-ndo a disposição do escravo. 

Os que não forem applicados a 
estes serviços, e as mulheres, e. os 
varões menores de 16 annos e maio-
res de 35, ficam á disposição e sob 
a protecção . do governo para com 
elles estabel ecer colonias agrícolas 
nas terras devolutas das margens do 
Araguaya, Tocantins, Amazonas e 
Paraná ou seus affluentes, distri-
buindo pelas famílias libertas lotes · 
de terras proporcionadas ás suas for- . 
ças. 

Projecto do Senador Visconde de 
.Jequitinhonha. (17 de Maio de 
1866}. 

Art,• 1.• O Governo mandará pas· 
sar cartas de alforria a todos os es-
cravos e escravas da nação, sen-
tando praça nos corpos de linha, 
como voluntarios, aquelles que forem 
julgados aptos para as armas. 

(O projecto dispunha a divisão das 
fazendas em prazos ou emphyteuses 
perpetuas : os escravos inhabilita-
dos para viverem inteiramente do seu 
trabalho, ficariam, bem que livres,' 
a cargo -dos emphyteutas . repar-tida-
mente pelos prazos, emquanto vives-
sem ou quizessem.) · 
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su'lta nem accord:o das Ordens; o proj~cto de S. Vicente era 
gradual e suppunha contracto ( 1 ).' 

(1) A conversão das fazendas dos Conventos em apolices, pela 
má administração e pelo muito que a vida no meio da escra-
vatura affectava a morafidade dos Religiosos, era uma idéa que 
datava da reforma dos Conventos projectada por Nabuco desde 
1854 (Ver tomo 1°). · 

Projecto n• 5. 

A assembléa geral., etc. : 
A~t. 1.• O Governo é autorisado 

a contractar com as Ordens religio-
sas a emancipação dos respectivos 
escravos sobre as bases estabelecidas 
por esta lei. 

Art. 2.• Em sete annos, contados 
da publicação della, serão considera-
dos de condição livre todos esses es-
cravos. 

Art. 3. • ·As Ordens poderão liber-
tar, passando desde. logo os respe-
ctivos .. ti tulos, os escravos que julga-
rem necessarios para os serviços dos 
Conventos. 

Taes escravos servirão nos con-
ventos por tempo que não exceda de 
sete ªnnos, mas receberão mensalmen-
te um jornal modico, que annualmente 
irá crescendo, até que seJam dispen 
sados d'esse serviço e sigam o des-
tino que ·lhes convier. 

A1·t. 4.• O Governo poderá desti-
nar os escravos, quetiveremofflcio ou 
capacidade para apprendel·o, para os 
Arsenaes, Ôfficinas ou trabalhos pu-
blicos; metade dos seus j ornaes per-
tencerá aos conventos e outra me~ 
tade aos escravos, até que sejam liber-
tados. 

Art. 5. • Poderá ·tambem destinar 
para o serviço da armada ou do exer-
cito aquelles que julgar aptos, e que 
serão desde logo libertados. Os · pre-
mios ou gratificações de voluntarios 
que lhes serão abonados raverterão 
em beneficio dos Conventos. 

Art. 6.• As escravas aptas para o . 
serviço domestico poderao ser alu-

Projecto do Senador Silveira da 
Mo ta (26 de Janeiro de 1864). 

Art. 1. • A propriedade de escra-
vos no Imperio é prohibida : 

§ 1 • ... . 
§ 2.• .. . 
§ S.• Aos Conventos de Religiosos 

claustraes. 

Art. 4.• Os Conventos· serão obri-
gados a vender todos os seus predios 
rusticos ou fa;endas, sendo o pro-
dueto das venaas convertido em apo-' 
lices da divida publica interna. 

Os escravos pertencentes aos Con-
ventos serão declarados livres. 

Os libertos, que tiverem pertencido_ 
aos Conventos, terão o mesmo destino 
ora dado aos ~scravos da nação (ver 
o projecto an.terior), sendo uns appli-
cados ao estabelecimento de colonias 
agrícolas de libertos, e os varões 
maiores de 16 annos e menores de 35, 
que forem engajados por oito annos 
para o serviço do Exercito ou da Ar-
mada, serão considerados volunta-

.. 
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Os cinco projectos formavam um systema de ,emancipação 
' . ' 

philanthropico, insensivel, t!ltelar; durante trinta ;mnos 9 
escravo ficava sob as vistas protectoras do ]!;stado por meio 
de suas Juntas, cuja fup.cção era velar pa1·a q~e « o podm· 
dominical fosse, de·cad,_a vez mais, exe1'cido dent1·o dos ·f imites 
da 1'eligião e das leis' . emp1'égando para iss.o os meios de pet·-
suasão e admoestação, e 1'eco1·rendo aos magistrados sómente 
quando tanto fosse necessm•üJ. ~ Uina vez que o senhor s~ 

·cingisse ao que a opinião não reprovava na escravidão, as·· 
Juntas eeam até um· ponto de apoio para a autoridade que elle 
exercia. N'esse systema o escravo e o senhor não eram deixa-

gadas a familias de reconhecida pro· 
bidade; metade dos jornaes será ·abo· 
nada aos conventos e outra metade 
ás escravas. 

Art. 7.• O. Governo recebe~á as 
fazendas e estabelecimentos ruraes 
das Ordens para fazêl-os aproveitar, 
por administração ou arrendamento, 
e n'ellas conservará o i:estante da 
escravatura. 

Metade do rendimento liquido será 
entregue aos Conventos, outra me-. 
tade a sua escravatura. 

Art. 8. • Quando não possa verifi-
car-se ou continuar o arrendamento 
ou administração, o Governo . fará 
avaliar e arrematar taes estabeleci-
mentos. O seu preducto será conver-
tido em apolices da divida ·publica 
inalienaveis, que serão entreg.ues ás 
respectivas Ordens, 

b Governo; querendo, tevá a pre-
ferencia na arrematação .óu compra 
ai:niganl. · 

Art. 9.• A escravatura d'esses es" 
tabelecimentos. será alugada a agri-
cultores ou empregada em fabricas, 

. fazendas normaes; ou outros estabe-
- .lecimentos ruraes do Governo,· abo-

nando-se metade dos jornaes áos Con· 
- ventos, e a outra parte aos escravos. 

Art. 10. • O Governo poderá no in-
tervallo cios 'sete annos ir libertando 
os eséravos que mais se distinguire-m 
por sua boa conducta e serviços . 
. Art. 11.• Ficam revogados as dis-

posições em contrario. · 

· rios, e o valor das gratificações a que 
têl!l direito por lei os engajados vo- "' 
luntarios será convertido em apolices 
da divida publica e éntr.egue ás O r- · 
dens religiosas, que em virtude d'esta . 
lei ficam desapropriadí!S da prpprie-
dade dos seus escravos. 

-Para execução da presente lei, o 
Governo fica autorizado a emittir apo-

. !ices até o valor dos premios dos en-
gajamentos dos libertos, dado ·como 
indernnização ás ordens religiosas. 
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dos ~m seus pleitos, como ficarão no systema de Nabucci e da lei 
de 28 de Setembro de 1871, face a face, perante a justiça, como 
os outros litigantes, em um processo creado especialmente~ 
para favorecer a liberdade; o systema é combinado para pro-
teger e sustentar o poder do .senhor, exercido de co~fol'mi- · 
dade com a religião e as leis; é uma tentativa para melhorar 
a condição dos escravos, e não para eliminar-a escravidão, por 
meio d'essa protecção que ·elle cria para o · esci'avo. Póde-se 
caracterizar a disposição de S. Vicente dizendo que era tornar 
a esci'avidão patriarchal, regulamentai-a, antes do que abo-
lil-a; só mente no fim do seculo elle a removeria, medif!nte à 
mais equitativa desapropriàção. Em matel'ia de escravidão 
qualquer. medida conforme ás idéas da época teria provavel-
mente produzido o mesmo resultado : uma . vez formada a 
corrente de opinião abolicionista, nenhuma lei de emancipa-
ção succes~iva e demorada lhe poderia obstai' a carreira. A 
sabedoria, a prudencia do legislador não estava em edificar· 
represas formidaveis e inuteis, mas em não dar a tal onda 
tempo de formai'-se ou em abrir-lhe um leito bastante largo 
para que não .trasbordasse. Os projectos de S. Vicente foram, 
como vimos ( 1 ), rejeitados in.limine pelo Marquez de Olinda. 
Elles eram, porém, o desempenho que S. Vicente dei'a a pro-
messas feitas ao Imperador, o resultado de idéas trocadas. 
com este, da aspiração de ambos de livrar o B.razil da sua 
grande pecha ; e se Olinda, por sua velhice refractaria a in'-
novaçõe-s de tanta importancia, nem sequer se prestava a _ 
receber esses papeis compromettedores, o Imperador havi~ 
de enco~trar algum Presidente do Conselho mais accessivel e 
disposto a servil-o no que se tornara para elle uma segunda 
idéa fixa, a sequ~ncia, custasse o que custasse, da victoria 
nacional em que estava empenhado. Esse ministro o Impe-
rador encontrou logo, com effeito, em Zacharias, e tel-o-hia 
encontrado antes, como se vio, em Nabuco ou Saraiva, se não 
fossem companheiros de Olinda. ~ Um e outro, no Gabin.ete de 
12 de Maio de '1865 (do qual resta, como primeira tentativa 

(1) Tomó li, p. 390. 

• 
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ou esboço de projecto minü te1·ial sobre a abolição, o projecto 
Paula Souza), opinaram como o Imperador pela emancipação, 
um·a vez acabada a guerra. 

III. - Primeira discussão no Conselho 
de Estado (186'1). 

Em 1° de Fevereiro (1861) Zacharias sujeita ao Conselho 
de Estado os projectos de S. Vicente com o seguinte questio-
naria prelirninar : « Convem abolir directainente a escravi-
dão? Quando deve ter lugar a abolição? Como, com que cau-
telas e providencias cumpre realizar essa medida? )) O Con-
selho de Estado logo reune-se duas vezes, em 2 e 9 de Abril, 
~ntes da __ abertura das Camaras. Foram duas sessões notaveis, 
pó_de-se dizer, decisivas para a sorte da escravidão, essas em 
que na h1ais alta esphera do governo foi ella pela primeira vez 
solemnemente pesada, como instituição nacional permanente 
e desde logo rejeitada. O facto, porém, para dizer a verdad-e, 
é este : a pressão moral que coage e o apoio político que sus-
tenta esse pronunciamento do Conselho de Estado contra a 
escravidão, é saber-se que a opinião do Imperador está for-
mada ; é já ter elle, como chefe do Estado, assumido a res-
ponsabilidade de s_eparar a sorte do Brazil da sorte da escra-
vidão. 

A attitude do Conselho de Estado n'essas duas sessões 
de 1861 poder-se-hia definir assim : na sua maioria quizera 
adiar a ref~rma sine die, indefinidamente; acceita-a, porém, 
~la força das ,coisas, pela pressão do governo, para quando 
não offerecesse perigo a apresentação, isto é, para uma 'data 
que ninguem poderia fixar. N'esse grupo devem contar-se os 
que não occultam a sua opposição á reforma, - Muritiba e 
O linda; os que prevêm toda sor_te de pe!'igos, sublevações, 

· ruina economica, -ltaborahy, Eusebio de Queirós; e tambem 
Abaeté e Paranhos que flúctuam . . A minoria reformista cm~
põe-se de S. Vicente, Jequitinhonha, francamente, ainda que 

) 
I 
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excentricamente, abolicionista (1), Souza Franco (2), Salles 
Torres-Homem (3) e Nabuco,- emancipadores. Dos ausentes, 
que figurarão mais tarde nas deliberações do Conselho, Sapu-
cahy deve ser contado entre . os da machina, Bom-Retiro entre 

. os dâ ft·eio (4). A maioria et·a assim pela reforma. Desqe a 
primeira reunião fica patente que· o Imperador tomava a peito 
a reforma, que elle era:, como depois foi chamado nas Camaras, · 
o general da idéa, e que combatel-a, era d'antecmão re~un
ciar ao poder. 

As . tt·es questões eram estas : 1. a Convem abolir directa-
mente? 2.a Quando? 3. 6 Como? 

Na primeit·a sessão, de 2 de Abril de 1867, estão presentes 
os Conselhelheiros : Viscondes de Abaeté, de Jequitinhonha, 
de Itaborahy e de S. Vicente, Eusebio de Queirós, Paranhos 
(depois Visconde do Rio-Branco), Souza Franco, Nabuco, Salles 
Torres-Homem (depois Visconde de lnhomirim), e o Barão, 
depois Marquez de Muritiba . O Marquez de Olinda 111andR o 
seu voto escripto. _ 

Abaeté admitte a neéessidade indeclinavel da abolição por 
medidas directas, porquanto, pelo excedente dos obitos sobre 
os nascimentos, a escravidão ainda teria de subsistir no Brazil 
por mais de tres seculos e meio; lembra o projecto cie Jequi-
tinhonha ( 17 de Maio de 186õ), que libertava no fim de dez 
annos (187õ) todos os escravos maiores de 2õ annos e no fim · 
de quinze ( 1880) declarava abolida a escravidão; não se 
manifesta, porém, sobre élle. Quer que só se trate da eman-
cipação, acabada a guerra e reparadas as nossas finanças; que 

(1) Assim, por exemplo, como se verá, não quer que sejam 
ingenuos os filhos nascidos livres de escrava, e sim libertos. Não 
quer o peculio sem condições, o direito de het•dar para o escravo: 

(2) Sobre Souza Franco, ver adeante como se pronuncia. Quer 
um prazo curto, e em muitos pontos é radical; em outros, porém, 
retrograda da propria legislaç.ã:o existente. 

(3) Tambem emancipador. Não quer, entretanto, fundo de eman-
cipação, e outros votos são tam bem contrarias á mudança . . 

(4) Bom Retiro é quem faz vinga!' indireetamente o principio 
da indemnisação ao senhor pelo filho da escrava' nascido livre., 
uma vez criado . Sustenta fortemente, com todas as suas conse-
quencias, o partus sequitur ventrem. -
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se adaptem então as principaes medidas dos projectos de S. Vi-
cente, mas não simultaneamente. Como se vê, ·não é um sus-
tentador da escravidão;~ um desapegado, um desapaixonado .. 

Jequitinhonha · abandona · o seu projecto de prazo, quer 
agora a liberdade- dos _nascituros., uma lei, porém, simples e 
breve: não quer, entretanto, .que sejam havidos_por inge~ 
nuos os- filhos nascidos livres ele mãe escrava, mas sim por 
libertos, singular attitude ela parte de um espírito radica·~ e 
de um abolicionista confesso, preconceito talvez cleju:ista ro-
mano, cujo corollario devia ser a inclemnisação, que elle r.epellia 
para esses libe1'los que só tinham sido escravos no ventre. 

ltaborahy ce·nsura as promessas feitas, em nome do Goveroo, 
á Junta Franceza; acceita a liberdade-do ventre depois de um 
prazo; nada, porém, antes ele acabar a guerra e sem que se 
tenha organizado uma força que inspire confiança.): o mesmo 
voto de Eusebio de .Queirós : um curto prazo para a liberdade · 

. . ' 
dos que nascessem, e sol4ados estmngei1'os_, mas b1·ancos, por 
motivos obvias, para conter a escravatura. Tanto um como 
outro tem prevenção invencível á reforma; sente-se que ~a 

julgam temeraria; não se mostmm tão contrarias quanto 
realmente são, e como Itaborahy se ha ele descobrir em 187·1 . . 

Qlincla é o mais franco antagonista ela idéa. « Quando dev~ 
ter logar a abolição? Minha resposta é : quf!ndo fôr pos!'livel 
decretai-a para todos os escravgs indistinctamente e ·para 
todos ,ao mesmo tempo. E quando ,será isto possível? jtes-
pondo : quando o numero de escravos se achar tão reduzido 
em consequencia das alforrias e 'do cursQ natural das mõr~es 
que se possa executar este acto sem. maior abalo na agricul- · 
tura e sem maior e~tremecimento nos senhores ... » « A não 
se seguir o plano que acabo · de indicar não vejo providencia 
qu_e não ponha o Estado em convulsão. » « Eu tremo com a 

_ publicação d'estes projectos, o:;; quaes, só por si, são capazes 
d~ fazer accumulat' materias que · causem um tremendoterre-

. moto na sociedade. )) Serviços de ingennos até 20 ou 16 a-n-
nos? Quem se i Ilude? Juntas Protectoras .da Emancipação? 
« Machina para apartar das urpas os desaffectos. )) Impostos . 
para o resgate? Votará para ó resgate, da divida, e não pam 
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este objecto odioso e gl'andemente 1'Uinoso ... ~ Uma só palavra 
que deixe perceber a idéa de emancipação, por mais adornada 
que ella ·seja, ab.re a porta a milhares de desgraças ... Os 
publicistas e homens de Estado da Europa não concebem a 
situaç-ão dos paizes que têm escravidão. Para ·cá não servem 
suas idéas. » Em toda a discussão da emancipação, no Con- -
selho de Es tado, ve1·-se-ha mais longe, sua linguagem serà 
essa que parece tomada ao pessimismo do seu amigo Gomes 
de Campos (Barão de Campo-Grande), ao seu desdem por tudo 
quanto em política ~ sentimentalismo, liberalismo, philan-
thropia, innovaça6 ( ~). 

Paranhos - o futuro Visconde ' do Rio-Branco, - que 
depois devia representar n'essa questão tão grande papel, 
ser o -Sil' Robert Peel da reforma, o triumphador de 28 de 
Setembro de 1871, não tem ainda a intuição da parte que 
lhe ha de tocar; não p1·esente, não suspeita n'essa idéa 
a gloria que ella lhe reserva . A sua attitude é fluctuante, 
indecisa, política; pronuncia um discursei terrorista, para ter~ 
minar VOtando pelas in~didas, propondo, porém~ UJ.? adia-
mento quasi indefinido, o _que importava repellir a reforma. 
O solemne exordio dá idéa do que se passava_em seu espí-
rito. (2) : não se queria separar inteiramente do seu pa1·tido, 
como fazia S. Vicente, dos apoios e influencias sociaes que 
sustentavam o partido conservador; acompanhava, por isso, 
politicamente a Itaborahy e Eusebio de Queit·ós; não queria, 

(l ) Ver no Tomo I a figura de Gomes de Campos, a quem todas 
as reformas . feitas no Brazil desde a Ind ependencia, incluindo a 
Independencia, figuravam~se outt·as tantas innovações embryo-
l1árias, abortícias ou repress ivas, e na maior parte sem serie-
dade nem deceocia . 

(2) " Nã.o conheço no Brazil questão mais grave e de mais 
extensas consequencias do que esta de que ora se trata nos con-
selhos de Vossa Magestade Imperial. Na França e na Inglaterra, 
onde a escravatura não era tão numeros.a, nem d'ella dep·endia 
tão profundamente a fortun a particular e o tl'abalho productivo 
do paiz, alli o mesmo problema, posto que circumscripto ás pos-

. sessões co loniaes e limitado á emancipação de alguns milhares de 
escravos, foi empreza de longo tempo preparada e ante a qual 
recuaram. muitas vezes os espí ritos mais liberaes e affoutos. 
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ao mesmo tempo, parecer ou mostrar-se retrogrado, ·nem 
afastar-se do-Imperador, cujo interesse pela reforma conhecia 
e logo na primeira sessão reconheceu. Sua indole liberal 
inclinava-o para a emancipação, suas ligações partidarias, 
porém, o prendiam; d'ahi ·a grande oscillação que o farâ ao 
mesmo tempo mais cauteloso e mais decidido q~e S. Vicente, 
tão temeroso como Olinda ou Eusebio de Queirós das conse-
quencias da emancipação, e mais abolicionista do que Jequi-
tinhonha, Salles Torres-Homem_ e Souza Franco (1). 

DepQis de referir-se á França, á Ingl~terra, -:- « e para a 
Inglaterra como para a França tratava-se de colonias, )> - á 
Dinamarca, Suecia e Hollanda, a Portugal, á Hespanha, -
« para todos esses paizes tt·atava-se sómente da escravidão 
colonial,» - e aos Estados-Unidos, «em todos esses paizes, >> 

dizia elle, « houv~ uma pressão moral ou material que os obri-
gou a dar aquelle passo, e só o deram, depois de muitas hesi-
tações e tentativas. Entre nós ha hoje alguma cousa dessa 
natureza que nos impilla a precipitar uma deliberação em 
materia tão gt·ave? Onde está a pressão? No exemplo das 
nações européas? A historia da escravidão em suas colonias, 
e a impot·tancia social, relativamente pequena, ' que esta tinha 
aberto para ellas nos libertam dessa coacção. O exemplo dos . 
Estados-Unidos? Por ora é ainda um acontecimento não com- · 
pleto, uma solução imposta pela força de uma metade da nação 
contra a outra~ solução em que preponderou o antagonismo 
politico e não a questão humanitari~. Este exemplo por ora 
parece-me mais favoravel ao statu , quo do que á in novação 
que actualmente se pretende no Brazil. Não ha e~tre nós um 
pat·tido que tomasse a peito a abolição da escravidão. Nin-
guem suppunha essa medida tão proxima, nem os proprie-

(1) É elle quem primeiro pede que se declare na lei que os 
filhos livros de escrava nascem ingenuos, Jequitinhonha que-
rendt? que fossem libertos, ~· Vicente que se reservasse a qu.es-
tão. E elle quem primeiro suggere no Conselho de Eslado abran-
dar-se a lei de 10 de Junho, ao que Souza Franco se oppõe, e o 
systema. penal contra o escravo; abolir a revocação ao captiveiro 
por ingratidão do liberto, etc. 
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tarios ruraes, nem o commercio, nem a imprensa, nem as 
Camar:às Legislativas. São de recente data algumas iniciativas 
e pt·or;unciamentos individuaes nesse sentido, com quanto 
todos re<;onhecessem sempre os males inherentes á escravi-
dão. S~ a opportunidade era chegada, as medidas indi.rectas 
e preparatorias, que foram ha pouco suggeridas no Senado, 

-deveram merecer outra ·attenção e acolhimento da parte do 
Governo, da imprensa e das Camaras. » O Gover~o, porém, 
com os seus proprios a c tos creou a pressão á qual é preciso 
não 1·esisti1' (i). Perante o Conselho de Estado, disposto a con-
demnar a carta de Martim Francisco aos Abolicionistas Fran-
cezes, não ousa entretanto censurar manifestações do proprio 
Imperador. Por ultimo : « Resta-me J;'espondet· á questão de 
opporturiidade. - Qziando deve te1· lugar a aboliçã-o? Pelo · 
que tenho exposto, vê-se que em minha humilde opinião, a 
abolição pela libet·dade dos nascimentos, com 'quantõ seja o 
meio mais pacifico, ou menos perigoso, d'ent!'e os directos, to-
davia, não está isenta de contingencias graves. A medida, por 
mais felizes que sejamos na sua ap!'esentação e durante o 
debate das Camm·as, e pot· melhot· qué seja a sua execução 
pelas autoridades locaes, ha de causar alguma agitação entre 
os escravos, e consequentemente ha de trazer algum abalo e 
prejuizo aos nossos estabelecimentos agt·icolas. o credito se 
ha de escassear mais para a industt·ia agl'icola, ao mesmo 
tempo que a producção desta talve1 diminua. Sendo j~ affli-
ctiva a situação do commercio e da lavoura, a medida, agora, 
iria augmentar a afflicção ao afflicto. Os perigos de ordem 

(1) " .. . A pressão, pois, está creada, e é preciso não cruzar os 
braços, nem resistir a uma idéa que tem por si a autoridade do Go-
verno, e os mais santos impulsos do coração humano. A escravidão 
não póde ser. sustentada.senão como um mal que herdámos, e de 
que não podemos desprender-nos senão com o andar do tempo ... 
" ... Todavia, reconhecendo a pressão que hoje actua sobre todos 
nós, e, por outro lado, reconhecendo tambem que ·os beneficios da -
abolição serão consideraveis, ainda que separados por um periodo 
de soffrimentos mais ou menos provaveis, eu respondo pela affir-
mativa ao primeiro quesito do Governo : - Convem abolir di-
rectamente a escravidão.· » 
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publica e segurança individual, que acompanham, mais ou 
menos de .perto, as medidas d 'esta natureza, exigi1·iam tambem 
urh emp1·ego de forças, que durante a guerra e logo depois . 
della é impossivel. Julgo, portanto, que o Govemo Imperial 
deve ·p·repa1·ar o seu projecto para leval"o a effeito, logo que 
a situação moral _e financeira do paiz não apresente tão des-

. favm·avel aspecto. É impossivel assignar para isso um limite 
mathematico » (1). · 

· (1) O Visconde do Rio-Í3J•anco, quando Presiclente.do Conselho; 
explicou assim na Camara dos Deputados .em 1871 (14 de Julho) 
a sua attitude çl.e 1867 em relaçã.o á opportunidacle da ·emancipa-
ção : . u A ·opinião que manifestei em 1867, quando tinhl\ a honra 
de assistir ás conferencias elo Conselho de Estado, foi trazida por 
·alguns nobres deputados como accusação de incoherencia. Feliz-
mente; senhores, os meus pa1·eceres estão impressos. Nós esta-
vamos então em princípios ele 1867, e pela primeira vez nos con-
selhos da Corôa se agitava esta grave questão. Conheci que já 
havia opiniões muito adiantadas; fui, portanto, muito cauteloso, 
pelo que r~speita á questão ele opportunidade; mas reconheci que 
não era possível adiar por muito tempo a reforma, e adoptei 
desde então todos os meios que se acham consagrados no projecto 
que ora discutimos. N'essa época cumpria considerar, pelo que 
respeita á opportunidade da. reforma,. que a guerra intestina dos 
Estados Unido-s- chegava apenas ao seu termo; que a guerra do 
Paraguay nos assustava, e o seu termo não era previsto. Qual 
seria, qual poderia ser o seu desfécho? Qual o estadg do Brazil 
depois dessa grande cl'ise? Declarei por isso que convinha pre-
parar o projecto, mas que se não podia desde logo assignar como 
é·poca de sua opportunidade a terminaçãg da guerra do. Pi!-rag_uay. · 

• Eu me achei, porém, Snr. Presidente, depois disso,:entre não 
menos de 50.000 Braúleiros, que estiveram em contado com os 
povos dos Estados vi:únhos; e sei, por rhim, e por confissão de 
muitos dos mais illustrados d'entre elles, quantas vezes a per-
manencia desta instituição odiosa no Brazil nos vexava e nos 
humilhava ante o estrangeiro. Cada vez mais me convenci de que 
uma ·das principaes causas, se não a mais influente, das antipa-
thias, das prevenções, e algumas vezes até do· desdem, com .que 
somos vistos nos Estados Sul-Americanos, nasce de uma falsa 
apreciação sobre o Brar.il, em consequencia do estado servil. .. 
Estamos em 1871 e não em 1867. As circumstancias do paiz são 

· diversas·, os tempos são outeos. Já eqtão eu adaptava todos os 
'Princípios contidos na proposta, e porque' sustentei que a reforma 
não era naquelle tempo opportuna, hei de ser forçado a sustentar 
~-t~rnamente a sua inopportunidadc? Singular maneiea de en-
ténder a coherencia, Snr. Presidente.! " 



ELABORAÇÃO DA LEI DE 28 SETEMBRO _DE 1871 4!J 

S. Vicente é naturalmente favoravel á reforma e aos 'seus 
projectos; ceae, porém, á opinião cont1·aria quanto á oppor-
tnnidade, como na seguinte reunião cederá quanto á qualifi-
cação de ingemws aos filhos livres das escravas. O que con-
vem é .<< estudar e adaptar o systema que f9r melhor, e, tendo 
idéas já assentadas, esperar que se termine- a guerra, pôr nas 
províncias as guarnições necessal'ias, e determinar, á vista ,. 
das circumstancias, o tempo da decretação de tal lei· », -

Souza Franco, francamente emancipador, apezar de não 
querer passar por philanthropo, e de .parecer condemnar o 
movimento ( 1 ), quer que se .reduzam os cinco projectos a 
dois ou tres, e insiste fortemente por um prazo curto; que 
passados dez annos se resolva a emancipação total, ou com 
pequeno prazo. 

Salles Torres-Homem é pela reforma. Quer a emancípação 
.dos nascituros. Emancipador e conservador, a sua política 
é << .evitar os azares de uma solução radical e _ inexoravel- . 
mente logica 11 •• << O maior inimigo que encontra o legislador 
é _a logica >> . Na com missão veremos a differenciação exacta 
da attitude de Salles Torres-Homem, o qual em 1871 pronun-
ciará no Senado o m·ais franco e desassombrado requisitorio 
contra a escravidão. 

Muritiba é contrario aos projectos, tem projecto seu, com-
plicado e dilato rio que protrae a abolição da escravatura até .· 
o anno de 1930, em que os escravos restantes seriam liber-
tados por 'metade do seu valor. É, entretanto, no parecer d1esse 
áustero adversario da reforma que são primeiro lançadas 
duas idéas, que, tanto uma como outra, se t_ornam poderosas 
machinas contra a escravidão: . a libertação sem indemnis~,ção 

· (1) " Tom~ndo parte, como conselheiro de estado, rio estudo 
deste grave problema, eu procuro não esquecer- me _do -meu papel -
de político responsavel, trocando-o pelo de simples philanthropo. 
E para que o não desempenhe mal, _ao passo que consulto os -

. resultados das experiencias feitas no estrangeiro, continúo . a 
cerrar os ouvido~ aos .encomios que seus escriptores espargem 
sobre os qu!) se têm anticipado a tratar entre nós desta· questão 
grave e cheia de périgos ». -,.. 

m. 4 
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dos velhos (dos ei;iceavos que fossem completando 1}1) annos), 
- principio chamado revolucionaria e expoliador, quando 

·oant:as o adopta em 1884,- e a declaração que seriam con-
siderados livres, passado um anno, os escravos nãoc matricu-
lados. 
' O voto de Nabuco, n'essa primeira sessão de 2 de · Abril 
de 1867, começa, por uma pagina que, se elle a não tivesse 
levado .escripta; pareceria uma perfeita replica ao argumento de 
Paranhos tirado da gravidade do problema para o i3razil e de 
sua insignificanêia relativa para a Fr~ríça e a Inglaterra : 
era sobre essa importancia mesmo que Nabuco baseia a maior 

- necessidade da abolição pai'a o Brazil. Onde tambem Paranhos 
não via pressão, elle a descobre irresistivel. Cada um no seu 
gabinete, OS dois estadistas tinhàm ideado O mesmo diBCUl'SO, 
<:ollocando-se, en.tt'etanto, em pontos opposto·s. 

Foi este o parecer de Nabuco. Primeiro, a urgencia impre-
.-scindivel da questão ·que elle dá como vencedora : 

« Senhor! Os quesitos propostos pelo governo de Vossª 
· Magestade Imperial ao Conselho de Estado suppõem, com 
muito acerto, . já prejulgada pela opinião publica a ques.tão 
que outr'ora seri'a prejudicial, isto é, se já _em tempo de 
tmtá1' da abolição da escravidão. · 
· « Sobre essa questão presto perfeita adhesão ao que disse 

o Sr. Visconde de S. Vicente na exposição de -motivos dos 
· pmjectos submettidos ao Coosell:w de Estado. Com effeito, 
está abolida·.a escravidão em todo o mundo christão. Só resta 
no Brazil e na Hespanha. 

« Quanto á Hespanha, ainda ha poucos dias a correspon-
Jencia de Londres refere o plano que já estava preparado 

-~ par:a ser submettido ·ás· Cô_rtes ....... . 
« Sobl.,eleva que a Hespanha é obrigada a decretar a abo-

lição, porque al~m da força irresistivel tla civilização actua 
-sobre ella o interesse de conservar a· ilha de Cuba. Escriptores 
<:onc~ituados são .. de opinião que só pela abolição da esctavi-

"' dà.J:> poderá a Hespanha manter em seu pod_er a ilha de Cuba; 
que tão perto · está dos Estados do Sul da America do Norte 
' « E, pois, só resta o Brazil aonde ·a escravidão existé, e 
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aonde nada ainda se tem feito para a abolição. ~~as, isolado 
do mundo eivilisado, excepção unica "dos -paizes chl'istãos, o 
Brázil ha de ser, seri:l remedio, arrastrado para um abysmo, se 
nada fizer, se do tempo quizer esperar a solução. · 

« Espe1'Ct1', só po'r espem·r, dizia o lluque de Broglie, espe-
rct1' só por ii'1'esolução e po1' falta de coragem para emp1'e-
hendm· algwna causa, é o peio1· dos pm·tidos, é o mais cm·to 
de todos os pm·igos. 

ex. Qztantos males·, diz outro escriptor, se te1'iam p1·evenido,: 
se em 1843 a aqolição fosse dec1·etada nas calonias fmncezas 
lQgo depois do 1'elato1'io do Duque de Broglie ? A abolição da 
escravidão não te1'iet sido uma obra da 1·evolução, não se 
confundiria e complicm·ia cám a 1'evolução . 

. « Como, ·isolado e unico no mundo, poderá o Brazil resistir 
á pressão do mundo inteiro? 

ex A Inglaterra, a Franga, a Hollan<;la, a Dinamarca e a 
Suecia tinfiam mais liberdade de acção do que o Brazil. 

« Elias viam o perigo de longe, e afóra a causa da civili-
sação e do christianismo, o que havia de positivo para ellas, 
eram os seus interesses co1oniaes compromettidos; sem 
perigo p,ropr.io e com forças extranhas ás colonias, podiam 
dominar á situação que sobreviesse -por· causa dà escravidão. 

« No Brazil o perigo é mais sério e mais grave, está com-
nosco; o· perigo está dentro do paiz, póde sorprender-nos, 
affectar a ordem publica e a sociedade civil. 

« D'ahi a urgencia de conjurai-o pela previsão e pela pro-
videncia; d'ahi a necessidade de tomar a iniciativa desta 
grande questão; de evitar que ella se torne ilma_,questãb poli-
tica, e presa dos demagogos. 

«. Impedir a torrente é impossivel; dirigil-a para que se 
~ão torne fatal é de alta politica. >> 

Não quer a abolição immediata, que foi em toda pai!te tra-
• zida pela força das circumstancias e não pensamento do legis-

lador. 
« ,Não é conclusão do que digo, a abolfção simultahea e 

immediata .. Está isto bem· longe do meti pensamento. · 
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« É preciso fazer o que é possível. Assim damós satisfação 
ao mundo civilisado: 

« Como têm procedido as outras nações? 
« A Inglaterra, posto que na dianteira da causa da eman-

"cipàção, todavia não abolio de_ chofrea escravidão; em 1831 
apenaE; regulou o regimen da escravidão; foi em 1833 _que 
ella decretou a emaneipação geral, mas com a condiÇão de 
aprendizagem até 1840; em 1838 é que, pela força das cir-
cumstancias, a emancipação se tornou plena e immediata. -

« A França Çtpezar dos trabalhos profundos, organizados 
·pela Commissão presidida pelo Duqu_e de Broglie em 1843, 
não resolveu a questão da emancipação senão inclit·ecta-
mente pela lei de 184f>, só relativa ao regimen da escravidão; 
Foi a revolução de 1848 que pronunciou a abolição simul-
tanea e immediata. 

·« Tambem a Dim.].mat•ca, por uma lei de 1847, abolio a 
escl'avidão, mas para d'ahi a 12 annos; foi o contagio da 
-revoluç~o franceza, que impoz em 1848 .a abolição completa 
e immediata. · · 

« Assim que esssas nações poderosas, posto que longe do 
perigo, temeram a transição brusca do estado da escravidão 
para o estado da liberdade. . 

« Não póde o mundo civilisado censurar ao_ B!'azil pela 
pt·udencia de que deram exemplo as outras nações. Não se 
póde querer qua pereça uma naçã_o com tanto que se sãlve 
um principio >> . 

N'essa rilesma ordem ·de idéas respol)_de ao primeir.o que- . 
sito . . 

« Direi que a abolição não ·deve ser simultanea e imme-
diata, mas gradual. A abóliçao immediata e simultanea pre-
cipitaria o Brazil em um abysl'no profundo e infinito. . - · · 

« ~.o Como garantir a ordem publica contra um à massa 
. de mais de dois milhões de individuas, cujo primeiro impulso 
- seria o aºandono do "lugar aonde stipportou à escravidão; -para 

os quaes a primeira prova de liberdade seria a vadiação? 
« 2.° Como supprir o trabalho? Seria com os mesmos liber-

- bertos? Quando ~1Uitos, :tornando a si ·.do ·enthusiasmo dos 
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prime~ros dias, se prestassem ao-serviço pelo salario, outros 
pela preguiça e indolencia· ser_iam sempre vadios e vagabun:... 
dos; outros naturalmente prefeririam os conunodos -da c;idade. 

« E a~ muÍheres, qu~ na escravidão trabalham, sob a iiber~ 
dade tomariam os encargos dôrriesticos. 

« - Eis-ahi um·vazi'o que, por calGulo muito baixo, ·não ~eri"a -~ 
menor de 500 mil. A immigração poderia supprir esse vaúo? 
D'oüde poderia vir ella tão depressa, tão-numerosa e corn tal 
corrente? Aquella que ·pudesse vir procuraria clima analogo 
ao de sua terra;. pl'eferiria ó serviço ela cidade ao do campo,: 
e no campo, a lavOura mais facil á mais pesada. 

« A lavoura, e principaÍmente a de assucar, ficaria- de 
repente sem braÇos para o seu maneio. ~ 

« O ex~mplo das Colo~ias inglezas e franceias não __ tem · 
applicação. E sabido, por documentos officiaes, qu~ as CÓlÓnias 
inglezas foram suppridas, umas por Coolis, e oútras por 
negr0s, que destinados para o Brazil e Cuba, foram apprehen-
didos pelo cruzeiro inglez ; seu numero orça em mais de -
seiscentos mil. 

« A reorganizaÇao do trabalho nas Antilhas t~m _sidO 
coisa bem difficil, sendo que por meios diplomaticos conse-
guia'a França que fossem ellas suppridas por seis mil indía-
nos e por afri~anos. Segundo um importante artigo da Revista 
dos Dois Mtmdos, Dezembro dé 1863, a prosperidade das 
Antilhas Francezas ainda hoje depende ·da correrít~ da immi-
gração e da di-visã'o da cultura e fabrico pelo systema das 
fabricas centraes .. 

« Á vista das cogsiderações que tenho exposto, prefiro a 
emancipação gradual, que tal t<.'m sido, cómo mostra a histo-
ria, o primeiro pensamento dos legisladores de todos os 
paiz~s. A abolição immediata e -simultanea em quasi _toda a 
parte tem sido_extorquida pela força das circumstancias. 

« Completarei a resposta que devo a este quesito dizendo 
até onde deve ir a abolição >>. · -

A pagina que. se segue é, em poucos traços, o esboço com-
pleto da futura lei de 28 de Setembro, que elle será encane-
gado de tirar dos projectos S; yicent~ : 

• > 
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« 1.0 Que sejam considerados de condição livre os filhos 
de mulher escrava que nascer(jm depois da lei. 

« Recônheço que a Iiherdade dos que n·ascerem não é justa 
em relação aos escravos que existem, os quaes não têm outra 
differença SeRãO O terem n,ascido mais ,cedo. É, porém, uma . 
medida politica e a unica directa que é possível. 

« Essa providencia, diz Wallon, tem a virtude de cortar 
a questão dà escravidão marcando como extreri1o della o 
termo das g~rações presentes. Assim as novas gerc~ções serão 
livr·es de direitQ, e as gerações actuaes serão escravas de facto. 

« 2.n Que seja garantido o peculio do escravo, consistindo 
em tudo que elle adquirir por seu trabalho, doações e l}.eran-
ças. 

« É uma iniq~idade, que·ciama aQs céos, privar o escravo 
~aquillo que elle adquire com sacrific~o dos seus commodos 
(f1·audato vent?·e) e mesmo pelos beneficios que lhe acontecem 
por doação ou herança. A legislação franceza de 18M> e a 
ingleza de 1831 garantiam tudo que o escravo adquirisse por 
doação, successão ou testamento. 
· « 3. 0 Que, como consequencia do peculio, seja consagrada 

. a alforria invito domino. 
« Esta providencia é a consequencia do peculio; sem a 

aspiração da liberta de garàntida, o escravo perderia todos os 
·estimulas do trabalho e da economia; o que adquirisse seria 
para alime~r os vícios, porque tal é o destino que se lhe 
permitte. 

« 4. o Que ·por um fundo destin:tdo á emancipação haja 
alforrias annuaes conferidas aos escravos indicados pelos 
senhores, e escolhidos pelo juiz que a lei designar. 

« Estas alf9rrias annuaes alimentam as esperanças dos 
escravos existentes, e são estímulos para elles bem proce-
derem. -

« õ. o Não posso admittir outras medidas, que, posto inspi-
. · radas pela equidade, alterariam o regimem da escravidão ~as 

relações dos senhores com os escravos. Assim a consagração 
de um dia na semana a bem do escravo ; o tempo do serviço, 
o modo do castigo, o tratamento, etc. >J - -
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Como se vê da resposta ao seguinte quesito, Nabuco tonwq~ 
o em sentido differente dos out~os pareceres : « Respondo a 
este quesito -com duas palavras : A abolição deve c_omeçar 
desde a data da lei, isto é, pela liberdade dos que nascerem 
e pelas alforrias an:nuaes. 

« Não me ·parece conveniente marcar uma época dentro 
da qual a escravidão seja abolida. A abolição será consum- . 
mada qu2ndo tiver de ser, pelos' factos naturaes e pelas medi-
nas da "lei )) . 

Respondendo ' ao 3. o quesito suggere novas medidas . . 
« _Como, com que cautelas e providenciâs cumpre realisar 

.esta medida? » 
« Se as coisas corressem naturalmente, a resposta . nãq 

seria difficil. Como a abolição não é imn1ediata ou em massa, 
mas gradual, não são precisas cautelas ou providencias, além. 
das-orclinarias, para se tomar e realisar a medida. 

« É pi'eciso, porém, reconhecer que a situação depois da 
lei se!:_á outra . . A lei não satisfaz as esperanças dos, escravos; 
dahi a possibilidade das resistencias por commettimentos ou 
pela inercia. A verdade é que, _á vista da historia, a abolição 
gradual, que aliás tem sido o primeiro pensamento de quasi 
todos os legisladores, não tem sido exequivel. Em quasi toda 

. ,parte as medidas graduaes e indirectas têm tido por conse-
quencia a abolição sÍl}lultanea e immediata. Assim nas colo-

. nias inglezas e nas Antilhas francezas e dinamarquezas. · 
« Os divm'sos meiõs, diz Turgueneff (obra sobre os servos 

da Russia), adàptados pelos· governos pam a -emancipação 
gmdual em nenhuma pa?'te tem sido ef(icazes ; a -liberdade 
dos ?'ecemnascidos, dos filhos antes dos paes; _ a mudança 
~o estado dos escravos em app?'endizes: estes meios não têm 
sido senão a advertencia ou preludio da emancipação com-
pleta, -

« Devemos, pois, contar com a. impaciencia dos escravos, 
com a sua predisposição para as deso-rdens e para a inercia no 
.trabalho ; devemos esperar insurreições parciaes, É preciso 
portanto toinar medidas para dominar a situação, que possa 
vir depois da lei. 
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<< Talvez se diga : - e 1iorque quereis legislai' quançlo 
sabeis que a lei importará animosidades e desordens? 

« Respondo :-porque no estado das coisas, se não legis- · 
farmos, o mal será maior, a pressão dos acontecimentos 
ainda tornará mais terrível e medonha a nossa situação. 

. << Poe tudo que tenho lido e observado, te_mo muito menos 
as consequencias da lei do que as incertezas da impr~vi
dencia : ·antes as consequencias que heuve na Martinica e 
Guadalupe, do que os precedentes havidos em S. Domingos, 

<< As difficuldades hão de vir, quer legislemos _ quer não. 
<< O Duque .de Broglie, alludindo ao reforço da guarni_ção 

rlas Antilhas como medida que devia acompanhar a emanci-
pação, exprimio-se : Em todas as hypothese~ é p1'eciso 
angmentm· a força, po1'que a manutenção da esàavidão 
exige pelos menos tantas p1·ecauções, como as medidas ela 
emancipação. 

<< Entendo, pois, que são essenciaes _medidas con11exas. 
<< Antes d-e tudo, nada é possível senão depois de acabada 

a guerra : é com as forças que voltarem que o governo 
poderá dominar a situação critica da emancipação. 

<< Outras medidas me occorrem e são as seguintes : 
<< 1.n Obrigar os liberto& a engajarem seus serviços dentro 

de um certo prazo ou com seu c.ntigo' senhor ou-com outro 
de sua escolha, sob a pena de serem havidos por vagabundos. 

· << 2. n Punir os vagabundos e _raclios, não com a prisã~ 
.1 simples, que é o que elles desejam, mas com o trabalho nos 

estabelecimen'tos ou colonias disciplinares. 
o: 3.n-Crear esses estabelecimentos e colonias. 
« Senhor! Entre as colonias francezas, houve uma, a ilha 

da Reunião, que atrayessou incolume a perigosa transição da 
abolição, e foi isto devido principalmente á previdencia e 
perseverança com . que o Governador obrigou os libertos a 
tomarem engajamento em dois mezes, sob pena de serem 
havidos por vagabundos e punidos com tral~alho nos estabe-
lecimentos disciplinares. · 

<< Essa providencia relativa aos novos libertos é aliás re- _ 
clamada como medida geral, á vista dos milhares de vaga-_ 
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'bundos e vadios nacionaes e estrangeiros que inundam as 
- nossas capitaes e ameaçam a ordem publica. 

« 4. n Rever a lei da locação dos serviços para adaptàl-ª ás 
necessidades da ·colonização _e ás consequencias da emanci-
pação. . 

« o. • Remover os escravos das capitaes para o campo, 
adoptando--:se para esse fim mediqas directas ou . indirectas, 
isto é; ou obrigação de vendei-os dentro de certo prazo, ou 
lançar um imposto forte annualmente duplicado sobre os que 
possuírem escravos nas capitaes. Esta medida interessa á 
immigração para a qual se abre espaço, cessando a compe-
tencia do trabalho servil. Esta medida interessa á lavoura qué, 
entretanto, vem a adquirir maior n'umero de braços. Esta 
medida interessa, finalmente á ordem publicª, p'orque as 
cidades devem ser o asylo .e o centro das providencias no 
caso de perigo. ·· 

« Eis o que me occorre. Tendo respondido aos quesitos ;·na 
occasião opportuna, considerarei as medidas · dos projectos 
apresentados pelo sr. Visconde de S. Vicente ». 

Na discussãÓ do Conselho de Estado as contra-prophecias 
de Nabuco, talvez tão infundadas como as prophecias dos que 
temiam a reforma, intr'oduzem um elemento nov~ : se não 
fervor humanitario, porque elle tainbem não se collocava no_ ' 
ponto de vista do propagandista, a intuição de que os perigos . 
da escravidão eram maiores que os da emancipação e que era 
forçoso affrontar estes; dominm· a situação c1·itica da eman-
cipação. A sua palavra não era a recommendação platonica, 
mais ou menos graciosa, de UI?a medida equitativa e 'de pro-
gresso : tinha a força coercitiva de uma solução urgente; a 
pressão do dii·eito violado e do facto imminente que o havia 

I 
de vindicar; esse ardor da perfeita convicção moral, que, 
quanto mais elevada a esphe'ra deliberante e mais- grave e so-
lemne o Conselho, mais communicativo e irresistivel se torna. 

A segúnda sessão tem logar sete dias depois, em 9 de A-bril. 
O Imperador declara a intenção do governo de fazer organizar 

.. um projecto redigido segundo as opiniões que prevalecessem. 
A attitude do Conselho de Estado já é mais frçmca. Abaeté 
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parece recuar. um pouco, quer medidas preparatorias-; que se· 
recolham os dados estatísticos que de todo faltam, que se espere 
um estado financeiro menos desfavoravel. Jequitinhonha faz 
profissão de . fé ·abolicionista, a unica talvez · que o Conselho 
de Estado tenha ouvido antes de 1884. « Ouyio, )) disse elle, 
« que nesta materia toda iniciativa q.ue não partir do governo· 
é inconveniente; ora, elle .Visconde iniciou algumas medidas 
no Senado sobre a emancipação dos escravos, está, portanto,. 
comprehendido naquella censura, cujas intenções respeita: 
Todos os actos de sua vida publica mostram que nunca p'ôde· 
considerar a escravidão civil como um fac'to legal. Possuído· 
desta convicção, e julgando conveniente f01·mar opinião· 
publica no sentido de tão importante reforma, não duvidou 
tomar sobre si a responsabilidade diquella iniciativa, porque 
assim obedecia á sua consciencia e ao dever de .homem poli-
tico, ao mesmo tempo que, no seu modo de ver, aplanava o 
caminho que cedo,_ como. hoje se reconhece, teria-o governo 
de trilhar ·)). 

É contrario a qualquer dilação. « Se acaso de tr&tasse da 
medida radical,- isto é, da abolição immediata e simultanea, 
concordaria"' em que era mister esperar pela terminação da: 
guerra; mas que tem a guerra com a medida de que ora se 
trata : a libertação dos que nascet·em depois da lei, deixando 
·por emquanto a escravatura actual na condição em que ella 
se acha? ll « O donativo feito por S. M. Impêrial (1) produzio 
effeito salutar e electrico. Já não se acha a medida monstruosa. 

'O que não será, quando aberta a discussão no seio. da Repre-
sentação Nacional, provar-se que essa medida é não só reli-
giosa e moral, mas tambem politica e economica? Propõe, por-
tanto, que' o governo · se liberte do seu medo, provoque .a 
discussão... » 

- O discurso e animado do puro espiritó abolicionista: « Pon-
dera que a nossa organiz~ção social não se ·póde conside~ar 

(1) Allusão a um donativo de 100 contos para a alforia de escra-
vos que servissem na guerra. 
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perfeita; quando a população se divide só.mente eni duas classes, 
a dos senhores e a dos escravos. O edificio social,_ apézar do 
elemento. monarchico, que é a principal força da sua estabi-
lidade, assenta sobre base estreita e pouco segura._ Acontece · 
nas sociedades o· mesmo que nos reinos animal e vegetal : 
quanto rnais semelhantes são os elementos, mei1os perfeitos 
s~o os -seres. _Compare-se o povo puramente agrícola com 
aquelle que exerce outras industrias, e ver-se-ha que os fins 
sociaes são pelo segundo melhor concebidos. Queixamo-nos 
de que no Brazil não l1aja espirito de associação, que as car-
I'eiras industriaes estejam quasi fechadas· para os Brazileiro~; . 
aprecie~se- a questão no ponto de vista economico e social, e 
reconhecer-se- á que o mal vem d'esse vicio õrganico, que 
condemna uma parte da população ao trabalho forçado, .e faz -
da outra uma aristocracia de senhores, para -quem . o tl:abalho 
manuaL é um _signal de inferioridade. Só com a discussão 
estas verdades poderão ser demonstradas e Se!1tidas·. A sua 
realização custará sacrificios, haverá v~timas, mas a socie-
dade em geral ganhará muito no presente e prinéipalmente 
no fu~uro. Se a escravidão é um· gozo para os senhores, o 

_ que l)ãO crê, a geração actual já tem gÇ>zado muito, e é justo 
que âs cadéias que ainda constrangem as suas victimas actuaes 
não perpeiuem o mesmo soffrimento nos · descendentes 
desses novos Ilotas. Não é muito que o Brazil de ·1867 realize · 
em . parte o grande pensamento que dictou o alvará de 1773. » 

«Senhor,>> continou o Visconde de Jequitinhonha, «depois 
que a Russia libertou 25 milhões de servos da gleba, não é 
possível que as nações christãs olhem éom indifferença para 
a continuação dessa tyrannia social no Brazil, esperando só-
mente da lei inexoravel da morte a extirpação de tão feio-
cancro ( 1 ). » 

(1) Esse abolicionista assim confesso tem, entretanto; receio de 
medidas, em. phrase sua, que constituam o escravo meio livre e 
nfeio escravo; como, por ex~mpl0, _ que os solteiros possam tee 
peculio e herdar de outros. E tambem inteansigente na questã,o 
ele· serem ingenúos os filhos de escravas : acha necessario para 
isso reforma da Constituição! Pareceres no anno de. 1868, pag. 31. 

... 

- . \ 

.} 
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: Paranhos ainda insiste nos seus temores e propõe a mesma 
dilação que Abaeté, p_ara quando tiv~r passado o mal-estar 
finan~eiro, proveniente da guerra e de causª-s anteriores : 
« Não bast.a esperar pela cessação da guerra; é preciso -dar -
algum tempo ao governo, á população, ao commercio e á 
agricultura, para sahirem das apertadas ' circumstancias em 
que a guerra e a ct'ise financeira têm a todos collocado. Passat' 
immediatamente da guena para uma reforma que póde sobt·e-
saltar toda a população, abalar e depreciar a pt:opriedade agri-
cola, causar diminuição muito sensivel na renda nacional e 
exigir o emprego de numerosa força publica, não lhe parece 
acto digno da prudencia do governo e das camaras do Brazil. 
Dê-se .algum tempo á convalescença do corpo-social, depois de 
tão grande enfermidade qomo tem sido esta guerra de tres 
annos e a crise financeira que a precedeu e a tem acompa-
nhctdo. » 

Essa, . porém,· é a questão da opportunid<'~de ;· quanto á 
reforma, elle Paranhos está com os mais adeantados . É elle 
quem pede que a lei declare ingenuos os nascituros, e não 
libertos, citando o alvará de 16 . de Janeiro de 1773. N'esse 
ponto vai além do que queria S. Vicente, que, reputando-os · 
ingenuos, pretendia deixar a questão por vinte annos sem 
solução ( 1 ). Infelizmente alguma palavra que lhe sôa mal na 

(1) " Objectou-se," disse S. Vicente n'essa sessão, respondendo 
a Jequitinhonha, "que o art. 1.0 do p;ojecto n .0 1, dizen do que os 
filhos de mulher escrava, nascidos depois da publicação da lei 
seriam de condição livre, deixava uma duvida sem solução, e era 
à de serem ingenuos ou libertos, porque seria perigoso · consi-
derai-os ingenuos. Accrescentou-se que declarados libertos dava:-
se por isso mesmo uma tutela conveniente por parte do governo e 
denegavam-se direitos polí ticos para que não estavam preparados. 

• Isso, que pareee uma lacuna, não é uma omissão e sim um 
pensamento intencional. Não se . quiz resolver essa questão 
desde já, por isso que por 20 annos a solução não é preeisa; 
basta por ora que fique declarado que são de condição livre. 
Teremos, pois, tempo de ver o _co mo as cousas se passam e de 
resolver convenientemente. '' E certo que elle accl'escentava : 
" Se fo ssemos obrigados. a decidir isso desde já, então em vez de 
~leclaral-os libertos, corho se objectou, elle Conselheiro os de.clara-
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discussão, talvez de J~quitinhonha, faz Para-nhos assuniir ~a 
replica úma attitude ·que parece de combate, · como se ·elle 
estivesse seguindo em relação á emancipação uma tactica 'toda 
dilataria : « FaHa-se em pressão interná e pressão externa e 
entende-se que por isso já não temos a necessaria liberdade 
neste importante negocio irúeiramente domestjco. Elle Con-
selheiro, .á vista de alguns pareceres que tem ouvido, é obri-
gado a retractar-se dizendo que já lhe parece a que pressão não 
veio do governo, mas que o governo é tambem victir_na de 
uma pressão. Onde está, porém, a causa disto, mais uina vez 
pet·gunta? » _ . , 

Tudo isso no momento ·desagradava ao Imperador, que 
sabendo que a idéa era sua e suppondo que todos o sabiam, 
tomava para si cada censura de precipitação, cada conselho 
de prudencia, cada allusão á pressão do estrangeiro, ou a 
influencias exercidas sobre o ministerio. 

Foi este, n'essa segunda reunião o voto, de Nabl!co : 
« Senhor! Antes de dizer a minha opinião sobre os cinco pro-

jectos apresentados pelo Visconde de S. Vicente, suscitarei uma 
questão de ordem, a qual vossa l\'Iagestade Imperial tomará 
na consideração que merecer. · · 

« Penso que os cinco proj~ctos do illustrado Conselheiro 
devem ser refundidos em um só, porque aliás, em vez das 
tres discussões de um projecto, teremos quinze discussões, 

- correspondentes aos cinco projectos. Ora, nesta. materia é 
evidente o perigo de tantas discussões. A deliberação deve 
ser prompta para fazer cessar a anciedade dos senhores e as 
esperanças dos escravos... _ 

« 1. 0 projecto .. - É idéa victoriosa no Conselho do Estado . 
a liberdade-dos filhos da mtilhel' escrava, que nascerem depois . . . . 

- ria pelo contrario ingenuos. Com effeito, pensa que a opinião con-
traria seria summamente inconveniente. Em menos de 30 annos 
teríamos ·cente1tares de mil. homens, que ficariam com a nota 
humill1ante de libertos. Seria acabar com a lucta da escravidão 
para entrar na lucta das incapacidades políticas, lucta per:igosa, 

' que nada justificaria. )l 



.62 UM ESTADISTA. DO IMPEIUO 

da lei. É esta a -idéa ~onsagrada pelÕ Lo artigo do projeçtó. 
cc A grande difflculdade desta disposição, o cllidado de 

todos os legisladores, é a sorte do recemnascido , votado ao 
âbandono pelo senhor, que não tem mais interesse, mas só 
trabalho na criação delle. 

cc O projecto, porém, para interessar 'o senhor na criação 
do recem-nascido, concede-lhe os seus serviços gratuitos até 
20 annos, se elle é homem, e até os '18, se é mulher. 
' « Querendo, porém, prevenir a hypothese de não querer o 

~ senhor encarregar-se déssa criação, permitte o projecto que 
algun1a pessoa de probidade ou alguma assoéiação autorisada 
pelo governo, possa tomar o recem-nascido para criai-o e 
educai-o . . 

cc Essa hypothese não será regra geral, porque o agricul-
tor, que olhar o futuro, hà de sentir que a concessão da l~i 
é um manancial de novos braços, de braços uteis, porque 
esses menores, além de exercitados e acostumados ao serviço, 
hão de, como todos ·os homens, ter apego ao rugar da criação, 
á família de que são adherentesõ 

cc Todavia, a idéa, que 0 projecto consagm, permittindo ás 
sociedades autorisadas pelo . Governo o encargo da criação 
dos recemnascidos, lhe parece muito sabia e. efficaz. 

« ·Resente-se, porém, o projecto de uma lacuna que pre-
judica essa idéa tão vantajosa. O projecto não concede a taes 
sociedades os serviços gratuitos dos menores, como concede 
aos senhores. Que interesse, pois', terão essas so'ciedades de 
encarregar-se da criação e educação dos filhos das escravas? 

cc Com a retribuição dos serviços até os 20. annos poderão 
essas sociedades ensaiar colonias agricolas .de menores, como 
as que existem f!a França, na Suissa, na :Belgica, e- outros 

- paizes, as quaes prestariam braços á nossa agricultura. 
cc Ó projecto não diz até que idade as sociedades autoris~das· 

pelo governo tomarão o encargo desses menores : mas a tran-
sição desses menores ·erri tenra idade, e se-m profissão ou 
colloca9ão em algum serviço, será uma crise perigosa para _ 
elles e para a sociedade. 

· cc O projecto ficaria ·completo, se concedesse a criação e 
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educação dos filhos' das escravas, mediante os serviços gra-
tuitos, até 20 annos ; 

« · L o Aos senhores ; 
<< 2.a · Ás sociedades autorisadas p!'llo governo~ 
<< Em todo o caso os senhores das escravas devem ter pre-

ferencia. Esta preferenc!a, além de ser uma equidade para 
com os senhores, é tambem do interesse das mães e menores, 
que assim não são separádos. ' 

<< Uma das consequencias da lei será o grande augmento 
dos expostos : conviria tambem conceder ás Casas de Miseri-
cordia, corrio compensação, os serviços g-ratuitos até aos 
20 annos. 

<< Não concordo có"m ·o artigo do projecto que marca como 
termo da escravidão o ultimo dia do anno de 1899 : se não 
podemos marcar um prazo mais br~ve, é melhor nada dizer ; 
cada um calcule pela próbabilidade dos factos naturaés dos 
nascimentos e obitos, e pelas medidas do projecto, quando 
acabará a escravidão.; a deClaração de um quarto de seculo • não é lisongeira ao Brazil. 

<< Passando á idéa das alforrias annuaes, é evidente que, 
se as nossas circumstancias financeiras o permittirem,· e fôr 
augmentando ·o fundo da emancipação, a escravidão póde 
acabar antes dos 33 annos que o projecto calcula. 

2. 0 Projecto. - Não concordo com a instituição das juntas 
centraes, municipaes e parocfliaes. Este grande grande appa-
rato é aterrador para os ·senhores, e é para os escravos uma 
aÍlimação funesta. : A realidade será nenhuma. 

« A historia dos nossos corpos collectivos afiança que essas 
juntas, na maior parte dos lugares, não se reunirão. Aonde 
se reunirem é para serem funestas pelas intrigas e odios 
-locaes. . 

<< Em meu cenceito as attribuições dessas juntas bem po-
dem ser exercidas pelas autoridades l_ocaes. O collector arre-
cadará e guardará o fundo da emancip~ção. 

<< Os promotores publicas, como curadores geraes, reque-
rerão o que fôr a bem dos escravos. 

<< Os parochos .se encarregarão do peculio dos esm·avos, · 
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collocando-r de modo proveitoso e seguro. O juiz de direito, 
sabendo, pelo balanço da collectoria, o~ fundo da emancipação, 
em proporção delle concederá as alfonias annuaes aos escravos 
que eHes escolherão d'entre os que forem pelos ·senhores 
indicados. 

« Adopto, como j~ disse, o peculio dt> escravo, a alforria 
forçada. 
. « O perigo que o Visconde de Jequitinhonha enxerg!l no 
direito do escravo adq_p.irir doações e heranças, seria talvez 
possível, se não -se consagrasse a alforria forçada; sendo esta 
admittida, o escravo, que adqui!'ir doação e herança, ficará 
por consequencia liberto e sem interesse em tentar contra o 
senhor, em fomentar insurreições. 

« -Tambem adopto a disposição do projecto que prohibe a 
separação dos conjuges escravos. 

« Finalmente, adopto as alforrias annuaes, mediante o 
fundo de emancipação, que deverá ser maior ou menor, con-
forme as possibilidades das nossas finanças. 

« Em meu conceito a libert"ação do ventre não basta. É 
tarde para fazermos isto somente. Convem 'as alforrias para 
manter a§ esperanças das gerações presentes, tornando para 
ellas a escravidão mais doce. 

« Não posso, como já disse, concordar com a disposição 
. do artigo 7. o que estabelece a consagração de um diá da semana 

.. a _ bem elo escravo, e em geral não admitto nenhuma provi- -
dencia que altere ·o regimen da escravi~ão, e mude as relações 
·do senhor e do escravo. 

« Para que a· escravidão seja conservada por mais algum 
tempo é preciso que ella seja tal qual é. Aliás vírão as recla-
mações dos escravos, as reacções dos senhores; d'ahi a inter~ _ 
venção da autot·idade, e em ultima analyse a desmoralização 

... do senhor _e a impossibilidade ela escravidão. 
· << Quanto a mim os Regulamentos lnglezes de 1831. e a Lei 

Franceza de 1845, alteral)do o regimen da escravidão, ~s 

. h<?ras do serviço, os castigos, etc., ·foram as causas que prin-
cipalmente provocaram a abolição completa e immediata. 

« 3 . ~ Projecto. --:- O registt~o que este projecto estabelece é 
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á -base essencial de todas as providencias, assim da liberdade 
· elo ventre. como-das alforrias anntiaes. 

« Ora, esse registeo, pm·a ser-possível entre nós, aonde lia 
muita ·negligencia e inercia, carece de uma sancção muito 
severa e inexoravel. 

« A sancção que o projecto -estabelece é illusoria. A meu 
ver a sancção não póde ser outra senão a .seguinte : 
' « A lei p1;esume lim·e o escmvo que não {Ó1' mat·riculaélo 
po1' espaço de dois annos successivos. 

« Quanto aos recem-nasciclos depois da lei, que não forem 
matriculados em-um prazo . breve, além da pena cri minai do 
art. 169 elo cocligo, elevem os senhores soffrer uma multa de 
de 20$-a 100$. 

« Projectos no• 4 e ,Q. - A minha divergencia quant<:> a 
estes projectos, é só a respeito elos detalhes, e não da idéa 
principal. )) 

IV. - Proj ecto da Commissão. 

Nabuco, pócle-se dizer, conquistou, na discussão do Conselho 
do Estado, -o posto de leádel' cl'essa reforma pela co~vicção que 
mostrou dé sua necessidade, ele sua urgencia, e tambem pelo 
conhecimento e~acto elo mechanismo · que melhor a podia 
effectuar sem fr·icção. Com effeito, Zacharias, ao compôr a 
Commissão, nomeia (em H de Abril) Nabuco para presidente, 

·com SaBes Torres....:.Homem e Souza Franccr, (que resigna e~ 
substituído por Sapucahy); S. Vicente é. convidado a assistir ás -
reuniões, cbtpo autor dos primeiros projectos. ex -Eis-lhe em 
casa, )) escrevia Zacharias a Nabuco, -)) a pretenda do projecto 
ou. dos projectos que a respeito ela extincção ela escravatura 
convem apresentar opportunamente ás Camaras. V. Ex. é o 
Presidente da C<munissão e não podia deixar de sel-o .. . .. Nada 
lhe ~irei sÓbre a urgencia do . tt:abalho, poi·que V. Ex:. dis-
pensa qualque,r declaração minha n'esse sentido. )) PQucós 
dias depois, a Fala elo Throno fazia a prit~eira allusão á 

UI. 5 -
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reforma, caJisando, por t_odo o pãiz, uma sensação .estránha . 
çomo se ·pela primei-ra vez a nação sentisse que ella .. ainda· 
tinha escravos : « O elemento servil no. bnpe1·io, » disse o 
Imperador, «.não pôde d,eixm· de merece1' Óppo1·tunamenle a 
vossa conside1.·ação, provendo-se de modo que, 1'e$peitada a 
prop.1'iedade actual, e sem abalo p1·o{undo em nossa p1·irneil'a 
indust1'ia, a agricuUum, sejam attendidos os altos inte1~esses · 
que se ligam á emancipação . ?> A phrase não podia ser nem 
mais cautelosamente escripta; nem mais grave. O euphe.).I1ismo 
~ .elemento Se1'Vit, revelando O pejO nacional; a referencia á 
p1·op1'iedade actual, · excluindo o direito do proprietario sobre 
os q"\le ainda não tinham ·nascido; os altos intm·esses .da 
emancipação, accentuando o aspecto · moral da_reforma, apre-
sentavam-n'a do modo o ·mais solemn,e, ao passo q~e o 
oppol'lunmnente era calculado para amortecer o choque da 
surpresa . O ·effeito do paragrapho foi immenso . Depois d'elle, 
os inimigos do Gabinete voltavam-se contra a reforma, a poli-
tiéa apossava-se d'ella. · 

Nabuco, ao ser encarregadod'essa tarefa, sabia que o·g9verno 
não pretendiq apresentar logo n'esse anno . o projecto' á Ca.,.. 
mara, e, como o assumpto Ara da maior importancia, resolveu 
fazer um estudo completo da questão para· que o projecto 
sahisse o mais perfeito possivel de · suas mãos. Zacharias, 
porém, -persegue.,-o, talvez para Ú~r a ~iscussão acabada no 
Conselho de Estado a:ntes do fim qa guerr~, qué. esperava a 
cada vapôr. Em .18' de Maio, escrevia elle a Nabuco : « Que 
noticia me dá V. Ex:. do trabalho ~oncernente á emancipação? 

· Ainda hoje esteve eommigo o Conselheiro Torres-Homem e 
asseverou-me que V: Ex. não lhe tem dito palavra a tàl res-
peito. O negocio é urgente. » Nabuco responde-lhe que está á 
espera das actas do Conselho d_e Estado, como base elo pro-

. jecto de que fóram encarregados. Sómente em 18 de J_unho 
chega a primeira:' acta, e a 19 de Julho a segunda. Em 12 de . 
Agosto, Nabuco promette acabar o trabalho dentro de oito. ou 
dez dias ': <; Descariço 'em sua palavra, >> esc~·eve-lh~ Zacharias, 
(( e fico certo que o trabalho importante confiado a9 saber de 

· V. Ex. estará prompto dentro de 8 a 10 dias. Isso mesmo 
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farei constar onde- conv~m·. » O Imperador estava, com effeito, 
ancioso. Em 20 de Agosto, Nabuco ten1 redigido o seu projecto, 
o qual se encontra, sem uma só correcção, no « polygra-
pho », em que elle costumava escrever. · 

O projecto de Nabuco é enviado por Zacharias a S. Vi-
- cente, Sapucahy. e Salles-Torres-Homem, que offerecem sepa-

radamente as suas 'emendas." Essas emendas não são con-
cordes e não recaem sobre os mesmos pontos; Nabuco tem 
assim a liberdade de tomar as que quizer, porque cada um dos 
artigos tinha sido acceito, contando o seu voto, pela maioria 
da · Commissão. Dessas emendas, · as de S. Vicente são 
humanitarias (1) e ao mesmo tempo, por pruclenCia, algumas 
restrictivas (2); asdeSapucahy são, umas pliilanthropicas (3), 
radicaes mesmo (4), otitras, porém, rigorosas (õ); as de Salles 
Torres-Homem sã9 todas ou quasi todas, autoritarias, no sen-
tido da integridade .do poder dominical (6). Quanto possível, 
Nabuco prefere· attender ás poucas alterações suggeridas. Elle 

(1) Assi'm suggere que o pai ou parentes livres elos filhos ele 
escravas pudessem indemnisar o senhor das mães para os cha-
mare.m á sua companhia. · . 
. (2) Diversas. Vide Trabalho (do Conselho de Estado) sobre a 

.extincção ela escravatura no Bra>il, pag. 117. (Rio, 1868, Typ. 
Nacional) . 

. (3) Casos em que cessa a pbrigação de prestar serviços,· novas 
categori'as de libertandos. · 

(4) Libertação, por exemplo, elo escravo sêviciado. 
· (5) Prohibição ao escravo de receber heranças, limitações ao "' 
direito de resgat~, facilidade para alienar as mães escrayas s.em 
os filhos, etc. · · 

(6) Nablico mandava entl'egar á mãe libertada os filhos menol'es 
de sete annos sem· dependencia de indemn isação. S!=llles-Torl'es-
Homem quer indemnisação. Propõe a suppressão do fundo de 
emancipação : ·" Este fundo de emancipação, " diz elle, " oneroso 
para o Estado, e o modo pratico de sua applicação, tem, no, meu 
.enten-der, o gravíssimo inconveniente de despertar na escl'avatura. 
esperanças e sentimentos. que não podem s~r satisfeitos e que irão 
substituir a resignação e paciencia por illusões perigosas, enfra-
quecendo ao mesmo têmpo,as garantias de segurança do proprieta-
rio. Além d'isso, quan-do se trata de 2,5QO,OOO escravos, esse fundo 
de· emanGip~ção , ainda que seja elevado a 100 contos cada anno, 
teria uma influencia tão im;ignificante para apressar a épCilca da 
extinéção da escravidão, que não valia ·a pena ~e recorrer a elle«: 

"---'-. 
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· tem, pot'ém, que redigir-uma exposição do· systema do pro:. 
.. jecto que vae -apresent;u:, · e ésse trabalho parecê demorado 

a Zacharias, que, em 8 de Novembro, torna a insistir: «"Creio 
que já o deixei descançar ass_az ... Rogo-lhe o favor de apressar . 

· a conclusão da obra que deve ser digna do Mestre <ia Lei, 
como o designa o seu vizinho e nosso coJlega e amigo, o 
sr. _Visconde de Abaeté. » E em 27 de Dezembro, quando o 
trabalho todo está prompto e vão começar as conferencias d;:t 
Commissão : . « Não appareceu hontem no Paço, o que tomei 
~omo indicio de querer desca~çar para dar. hoje principio ao 
debate do seu projecto sobre a emancipação, conforme me pro-
metteu. Assim vou saber se conto com a sua presença na 
Secretaria_ da Agricultura ás 6 horas da_ tarde em pontó. toaos . 
os seus collegas estão .avisados e só aguardo a respostã do 

·Mestre da Lei, como diz o Viscondé de Abaeté. >> Como se vê, 
Zacharit~.s · tomava pela reforma o ma,is vivo · interesse, e elle 
era o homem para superiormente defendei-a no Parlamento e 
fazel-a votar no anno de 1868 mesmo, se não tivesse infeliz-
mente prevalecido, por excessiva prudencia, no Conselho de 
Estado, a prelin:)inar de que só se trataria· da questão, acabada 
a ~nerra. Nada prova melhor do que as attitudes invertidas de 
Zacbarias e de Rio-Branco em 1867 e em 1871, a força, por un:i 
'lado, da servidão, da adscripção partidaria, e por outro, da 
investidma do governo. . 

Õ systema Nabuco differe do systema S. Vicente, prinCiprrl-
mente n'estés pontos : 

1. Em format' um só projecto em vez' de cinco. Cinco projectos 
- queria dizer quinze discussões : « A deliberação,-disserá elle, 

deve ser prompta, para fazer cessgr a anciedade dos senhores 
e as esperariças dos escravos. Ao de mais, a materia é por sua 
natureza connexa e sys.tematica, e pois os projectos não devem 
ser dependentes uns dos outros, podendo ficar ella iilcompleta 
se não passarem todos. Supponha-se que não passa o projecto do-
registro dos nascimentos, quantos recem.nascidos não ficarão 
reduzidos á escravidão! A idéa capital da liberdade dos que 
nascePem será incompleta sem um registro severo. » · 

2. Em dar a prefereacia aos senhores -~as mães sobre -.os 
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. filhos livres da escrava. Sem ,duvida, era, mais conforme ã 
Moral qu~ a preferencia fosse dada ás mães; mas as~im, pi'O-
mulgada, a liberdade .do ventr~ seria, no entender de Nabuco, 
a peor fórma de abolição immediata, porque era a fórma anai':-
ehica. D'esse modo qualquer systema de emancipação simul-
tanea-lhe parecia preferível á libertação "dos nascituros. A lei 
ltio-Branco será chamada nas Camaras lei de He1'odes, pro-
phecia que não se realizou, em parte pela opção, dada ao 
senhOI\ entre os serviços e a apolice. Como piano de S. Vicente, 
em que ~ão havia a indemnísação da lei de 28 de Setembro, 
@omo não haverá no projecto de Nabuco, a preferencia dada 
a ouúem que não o senhor causaria a revolta dos proprietarios 
contra a lei. Com os sentimentos da nossa grande propriedade, 
nenhuma lei de emancipação teria sido mais« lei de Herodes », 
do ·· que a propria escravidão; a constante intrusão de ter-
ceiros, - e pessoas livres, -a cada parto, enLre a escrava 
e o senhor causaria. um, para este, intoleravel vaivem: as 
senzalas. 

3. Em confiar sobretudo nas associações que se organizas-
sem para converter a escravidão ém colon~to :-systema ql,le 
Nabuco não desenvolveu no pl'oj"'ecto, para deixar maior lati-
tude ao governo nos seus Regulamentos, dependendo qualquer 
grande initiativa que, em todo o tempo, este quizesse tomar 
de simples autorização de creditos. 

4. Não ha Juntas. -Em vez das Juntas ha a simplificação d 
Justiça ordinaria e o privilegio judicial -em favor da liberdade. 

õ. Não ha prazo para a extincção da escravatura. 
6. Nabuco rejeita as medidas de S. Vicente « que alteram 

o regimen da escravidão . e as ·relações dos senhores com os 
escravos, comó a consagração de um dia na semana a bem do 
escravo, o tempo do serviço, o modo do castigo, o trata-_. 
mento, .etc. >> por não haver sancção na permanencia do · ca-
ptiveiro para essa regulamentação legal. 

7. Faz do peculio não uma tolerancia, mas um direito 
do escravo e comprehende n'elle o direito de recebei' heranças . 
(que Jequitinhonha, Sapucahy, Muritiba não querem), e da 
alfol'ia forçad.a tambem um -di1'eito _pm·feito, que o escravo 
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indepedimt~mente de Juntas, reclama elle proprio da autoridade 
publica. · , . 

8. Tambem o fundo de emancipação no projecto Nabuco, 
que consagra as outras fontes de renda do projecto S. Vicente, 
con$taya principalmente da ct quantia fixada com tal appli- . 
cação nos orçamentos geral ou provinciaes », esperando elle 
mais de uma forte quantia votada annualmente e progressiva, 
do que das outras.medidas. .-

9. Nabuco consagrava o principio · das provincias .livees,, 
isto é, que se decretasse pg.ra sempre extincta a escravidão na' 
provi.ncia onde não houvesse mais escravos, o que teria faci-
litado e estimulado desde. 1871 iniciativas e emulações, corpo 
depois a dd Ceará e do Amazonas. 

10. No projecto S. Vicente a matdcula não tinha sancção 
effectiva, nem indirectamente, a medida se tornava em meio· 
legal de emancipação, como com a forinula üe Nabl).CO : « O 
escravo não matriculado pres,ume-se tivre, quaesquer que 
sejam as provas em contrario. >> 

11. N-abuco estabelece a integridade pe1'petúa de joda a 
familia escrava : além dos conjuges, cuja sepp.rqção era prohi-
bida no projecto S. Vicente, os filhos de qualquer idade, 
escravos ou ingenuos, seguem a condição da mãe e, se ~sta é 

. casada, dos paes. Em tal amplitude nunca, antes nem depois, 
foi proposta a ·manutenção da familia escrava. Infelizmente 
no estado de captiveiro, .todas as limitações do poder do senhor, 
este as podia voltar contra o escravo., 

f2. Estabelecia a _intransmissibilidàde do direito sobre os 
filhos livres de escrava, excepto por successão. ·A omissão 
d'essa cíausula teria dado logar ao . trafico de ingenuos, que 
ainda apezar d'ella se fez até cei'to tempo, no regimen da lei 
.de 28 de Setem.bro, por meio de editaes· para a. venda judi-
cial. (1) · 

13. Ás classês de esceavos que o projecto S. Vicente eman-

('1) Corrip. O Abolicionismo,. pág. 76 e a intervenção do Ministerio ~ 
Paranaguá em 1882, pondo termo a essa pratica. 
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cipava; os da nação (S. Yicente em õ ann'os, Nabuco desde 
logo), -os· das Ot;dens Regulares, os que,_ tivessem salvado a 
vida dos senhores, os que entregassem ao senhor uma pedra 
·preciosa do valor da ~ua alforria. Nabuco accreséenta outras 
lembradas em anteriores projectos çle Jequitinhonha, Silveira 
d_a Mota, -Wanderley, etc. (1) : os filhos da statu libm·, os 
escravos . de evento, das heranças vagas; ·os abandonados, 
os cegos ou impossibilitados de servir, os das heranças 
ab-inteslato, em que não houvesse herdeiros necessarios, ou 
estes fossem estrangeiros. (Estas tres ultimas categorias 
foram, porém, rejeitad·as pela Comnüssão.) 

14. Por ultimo, o projecto Nabuco abrange (além de uma 
serie de medidas protectoras em juizo da lib~rdade dos 
escràvos) amplas faculdades dadas ao governo para todos os 
actos e providencias, que precisasse tomar para attender ás 
consequencias da lei : o novo influxo do trabalho livre, os 
perigos da vagabundagem, a fluctuação social dos libertos e 
dos-menores livres. · 

Em relação á medida principal da lei, isto é, á liberdade dos 
nascituros, o systema: S. Vicente, o systema Nabuco (que 
será o da Commissão, que será o do Conselho de Estado), e o 
systema Rio-Branco (Bom-Retiro, Teixeira Junior) representam 
tres soluçqes differentes do p~oblema social, tres differentes 
traçados da mesma estrada. O systema S. Vicerite (o filho 
entregue ao nascer á mãe) era o mais justo dos tres, do pop.to -
·de vista do Direito; não levava, ·porém, em conta as resisten-
cias; extremo opposto, o systema Rio-Branco (a indemni-
sação de _600$ pela creança de oito annos entregue ao Estado . 
pelo senhor da mãe) é o mais suave dos narcoticos, embalará -
a propriedade territorial na mais doce illusão-para despertar, 
oito annos depois, ao fragor do movimento ·abolicionista; o 
systema Nabuco (a obrigação do senhor de criar ou a criação, 
em caso de abandono; por conta d'ellé) evitava por um lado 
a apreg0ada anarchia da escravatura, provenienteda entrega 

(1) Todas essas classes figuram na obra de Perdigão Malheiro. 
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gratuita a terceiro dos filhos das esáavas (como no projecto 
S. Vicente) e por outro o resgate, coino na lei de · 28. de 
Setembro, de mna creança livre de oito annos, que podia não 
ter valor venal, achar-se tisica, estropeada, moribunda; por · 
um à apolice de 600$, o que era encarecer legalmente . a pro-
priedade escrava para futuras desapropriações e inspirar aos 
interessados a mais enganadora confiança n'ella. 
· Segundó toda probabilidade nenhum dos tres planos teria 
impedido a rapidez da desaggl'egação, uma vez começada. << A -
Ve!'dade e CJUe á vista da historia, disse Nabuco no Conse-
lho de Estado, a abolição gradual, que aliás tem sido 9 pri-
meiro pensamento de quasi todos os legisladores~ não tem 
_sido e.xequivel. Em quasi' toda parte as medidas graduaes e 
indirectas têm tido por consequenda a abQlição simultanea e · 
immediata. )) Nenhum tios systemas teria frustrado essa lei 

· historica; segundo toda verosimilhança, porém, o de Nabuco 
não teria,· no mesmo grau que a lei de 28 de Setembro, tran-
quillisado falsamente os pmprietarios. O golpe teria sido mais 
sensivel sem o anesthesico introduzido pot• ParanhOS; mas 

· por isso mesmo .a escravidão .comprehenderia melhor que 
tinha entrado em liquidaÇão forçada, e o legislador sentir-seh-ia 
mais obrigado a apressai-a; não teria vindo o torpor, a 
indifferença que se segui o -á lei, como se o problema da liber- . 
tação de mais de dois milhões de escravos tivesse ·sido resol-
vido pela emancipação dos que-ain~a haviam de nascet·. Em 
·1871 as difficu·ldad~s eram maiores para a emancipação feita · 
pelos Conservadores do que teriam si'do em 1868 para os Li-
beraes" e Rio-Branco·, sem adoptar aquelle recurso e fazer tão 
pesada concessão, não teria feito vingar o projecto do Conse-
lho de Estado. Este tm·ia encontrado ma_ior resistencia, Iilas 
por isso mesmo teria diminuido a força da corrente, que o 
outro não pôde represar. Quaes as outras consequencias, 
porem? É mais do que difficil, e impossivel calcular o effeito 
da mais insensivel differença, quer na velocidade da lei, qeer 
na resistencia encontrada. As conjecturas n'esse campo são 
puraménte theoricas, o . que quer dizer que as sóluções são 
por sua vez problematicas. Quando se diz que outra medida, 
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como, .por exemplo, á emàncipação simuitanea diffm~ida, em 
· \'ez da grad·ual, teria estas ou aquellas .. conseqp.encias, suben- -_ 

tende:_se ciue é tudo o niais se passando como se passou. 
Prophetizar é tão clifficil para traz como para dea_nte. O. qué 
aconteceu esclarece-nos bem pouco sobre o .que "teria 
acontecido, cahindo o menor acontecimento na historia fóra 
do seu logar, sobretudo na historia da emancipação, onde; de 
~un lado e de outro, estavam eguaimente accumulados mate-
riaes para urna grande explosão : social, de raça, do lado dos 
escravos; politica, anti-dynastica, do lado dos senhores. 

O péoje<.:to de Nabuco é um dos mais perteitos typos da 
clarez~ e concisão com que elle redigia as leis -: o original 
está todo escripto sem uma emenda, uma hesitação, uma va-
riante, fundido de. um jacto. Os cinco projectos de S. Vicente 
são vasados em um .só , desbastados da profusão de detalhes .: 
que elle tomara da legislação portugueza (1), reduzidos uns 
a um artigo, alguns a uma linha, cada um dos seus appare-
lhos de emancipação simplificado de modo a produzir o 
maximo de effeito com o min}mo de resistencia e dilação. 
Observar-se-ha que bem poucas são as medidas do projecto 
Nahuco que não tivessem sido por elle ou por outros insi-
nuadas no Çonselho de Estado, assim como nenhu~a medida 
foi lembrada no Conselho de Estado que não figurasse na obra 
de Perdigão Malheiro, a Escravtclão no Brazil, o grande 
manancia] .onde todos foram se prover, e n'esse sentido é · 
este o livro mais fecundo e bemfazejo até hoje publicado no 
Brazil.. O que Nabuco fez foi um trabalho puramente de ·coor-
denaç3.o, de sele~ção, de graduação e montagem de icléas, 
sugg~ridas ou · nos projectos de S. Vicente (lei port].lgueza), 
ou nas duas reuniões, -de 2 e 9 de Abril ele 1867, do Conselho 

(1) Os artigos dos proj.ectos de S. Vicente, reproduzidos por 
Nabtico, são textualmente a copia da lei portugueza; e, como, re1a-
tivamente 'á libardade dos nascituros, o projecto Nabucp ou a lei 
de 28 de Setembro de 1871 é o projecto S. Vicente , a nossa lei de 
emancipação teve como redactor da .sua paete essencial o legisla-
dor .Po.!:tuguez de 1856. 
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de Estado, ou na. obra de Perdigão Malheíro -(1), que. contérn 
os projectos at~ en~ão .apresentados em materia .de· escravi-
dão, ou nos trabalhos das Commissões Fraricezas de que 
foram relatores Tocqueville e · o Duque de Broglie (2); mas a 
coordenáção, a .selecção , a graduação, a montagem, tratando-
se de 'uma questão como a da emancipação, é que.faz ·o cara.-
cter, a physionomia da lei: Com poucas alterações, como se 
verá -dos confrontos, · o projecto . Nabuco· (lapidação dos pro-
je..:tos S. Vicente), é o projecto da Commissão 1 como ó pro-
jecto da: Commissão será o projecto do Conselho de Estado, 
como o projecto do Conselho de Estado será a léL de 1871. 

V. Discussão do Projecto (1868). 
Nabuco relator. 

Em 16 de Abril de 1868 o Conselho de Estado reune-se 
pela primeira vez !)ara tomar conhecimento do projecto da 
Commissão (3). Essa discussã.o toma quatró sessões, de 16, 
23 e 30 de Abt·il e 7 de Maio. É uma discussão viva, minu-

. (1) A parte da obra de Perdigão .Malheiro que mais util foi ao 
Conselho .de Estado (Parte 3.•), só foi publicada em fins de 1867. 
No anno ele 1866 tinhaapparecido, poeém, o 1.0 volume, expusição 
elo nosso Direito em materia da escravidão. Em 1866, tinham tam-
bem si'do publicados os trabalhos de Silva Netto, Camara Léal, 
Tavares Bastos, etc. 

(2) Além de outras, Nabuco, para redigir o Parecer ·e Projecto 
da Commissão e sustentai-o f! O Conselho, teve as seguintes fontes: 
projectos de S. Vicente, leis portuguezas, ·Perdigão Mwl·heiro 
(2 volumes, por ultim9 o 3.0 ), as publicações ele Silva Netto, 
Camarlt Leal, Tavares Bastos, Annaes do Parlamento, mis-
cellaneas, jornaes, revistas, ~te., sobre a escmvidão, Relatorio 
do Duque de Broglie, trabalhos das Com missões Inglezas e Fran-

. cezas, Relator.io Jules Lechev.alier (1844), obras de Victor $chcel-
cher, ·Aug. Cochin; Cadier, sobre a Escravidão nps Estados 
Unidos, Tourgueríeff sobre a emancipação dos servos na Russia; 

· Troplong, Wallon, Biot, Yahoski sobre a escravidão antiga, etc. 
(3) Ver .o texto do projecto, o qual ePa prec~edido de um parecer, 

em que · Nabuco expunha as razões ' da Commissão para cada 
medida acceita ou rejeitada, em Trabalho sobre a Extincção_ da 
Escravatura, Typ. Nacional, 1868. 
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ciosa, cheia de pormenores interessantes, e que constitue um 
documento imprescindível para o estudo tanto da escrayidão 
como da emancipação no Brazil (i) ." 

Logó na primeira, reunião, · o Imperador intervem contra 
Olinda, que quet·ia de novo discutir a opportunidade, imagi-. 
nando uma guerra após outra, a necessidade de conservar o 
exercito no Rio Grande do Sul e de levánt~r novas tropas : 
<< Então, dir-se-ha, para que tanta tropa? A guerra já não 
existe. 1\. isto se responderá : - É para conter os pretos ..... 
E para qúe tantos impostos? - São não só para pagar a 
divida; como para sustentar a tropa, aliás · necessaria para re-
primir os pretos ... Pois bem, replicar-se-ha, nao sabieis .d'isto -. 
quando emprehendestes esta grande obra da emancipação, a 
qual occasion~ tão pesados sacrificios ~ E se sabieis, como 
devíeis saber,· como.: . >> Para o Imperador o alarme do velho 
Marquez já não é toleravel,· e elle o intet·rompe : =.....:. .« já em. 
QUtra OCCasião, » disse, << se fizel'am considerações geraes 
sobre a materia; agora trata-se só mente do primeiro artigo. : 
ao qual se deve restringi.r a discussão. » Naturalmente Olinda 
vota contra tudo, oppõe-se a todos os favores concedidos aos 
escravos. «Tudo isto ha de ter em resultado .ensoberbecerem-se 
os escravos e os senhores ficarem qoactos (2). » É elle quem 
representa a immobilidade : comparado a esse marco das an-
tigas Ordenações, Muritiba mesmo caminha com a velocidade 
do raio. Jequitinhonha é, o extremo opposto de Olindá : << A 
população está impressionada~ como diz o Marquez de Olinda, 
mas é a favor. >> S: Vicente é progressivo : insiste para que 
não haja indemnisação pelo filho menor de sete annos que 
acompanha a mãe alfo-rriad;:t; Nabuco tinha n'esse ponto ce-

(1) A discussão foi publicada em 1871 na Typographia Nacional 
com o titulo Pareeeres do Cónselho ele Estado no anno ele 
1868 relativos ao Elemento Servil. _ 

(2) " Se temos ele dispór dos escravos da nação, appli:quemos o 
. producto da venda elos mesmos para a di"Vida o_u para algum 
estabelecimento ele caridade "· Quanto á matricula : " Já temos 
os assentamentos elos parochos; isto é o que basta. " Quanto ao 
_peculio, resgate forçado, etc.: " Não estlimos fazendo lei de moral. " 
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dido á emenda de· Salles Torres-Homem .e sustenta-a como um 
di1·eito sag1·ado do S'l3nho1' (f). Rio-Branco em certos pontos 
precede a commissão, em outros, porém·, é regressista ·; é .elle 

·. quem propõe que no caso de alienação da mãe escrava á não 
acompanhem, como no proj.ecto, todos os filhos ingenuos, mas 
sómente os menores de quatorze annos, o que se vence a · 
despeito de Nabuco (2) : Hia-Ikanco, na lei de 28 de Setembro, 
reduz ainda essa idade a _doze annos; no conjuncto, o seu 
voto é um voto firme a favor do projecto e das idéas_ adean:-
tadas; sustenta fortemente o princil)io, levanta do · por Nabuco, 
das provÍncias livres, que depois exclue na lei de 28 de Se-
tembr.o. · 

Um forte paladino da propriedaóe ·escrava apparece, porém, 
pela primeira vez río Conselho de Estado, é o Barão, depois Vis-
conde de Bom Hetiro, tanto mais autorizado quan.to a sua inti-
lÍlidade com o Imperador era conhecida. Acceita a libet·dade "dó 
ventre, depois de pronunciar-se pelo adiamento e de mostrar-
se áterrado e. ·aterrador, mas só a quer com indemnis.ação . É 
um·ponto de vista novo que, entretanto, é o que vem a trium-
phar em 1871 na lei Hio-Branco. Até então a indemnisação de 
que se tratava el'a .a da criação do ingenuo; Bom Retiro quer 
ã indemnisação p~la propeiedade, pelo prinéipio do pa1·tus 
sequitu1· ven·t1·em, « pelo di1·eito ao f1'ucto tão 1'igo1'oso como 
o que lia sob1·e toda a p1'op1'iedade escmva. >> Não admitte o 

. (1) «· Se é duro que a mãe liberta ' ou para liberta.i-se preste 
essa indemnisação, o Estado que a tome sobre si. O que nã.o é 

·justa é que a expectativa do senhor, confiado na promessa da -
lei, seja illu,dida, ,, A indenmisação é rejeitada pelo vÕto dos 
adversarios da medida reunidos aos de S. Vicente e outros. 

(2} Nabuco : " Quanto ao § 3. 0 responde ao conselheiro ·Para-
. nhos que lla verdade essa condi<lão - dos filhos acompanharem 

as mães no caso de alienação, póde embaraçar a alienação d'ellas, 
mas é uma proVidencia necessaria ao fim de lei, que é manter a 
família do escravo pela não separação ele pais e filhos , . Por essa 

. emenda de Pa_ranhos em 1871 os ingenuos ficavani em peor posição 
.do que pela l~i Silveira da Mo ta (1869) os filhos esc1;avos, que não 
podiam ser: separados dos pais senão sendo ·maiores de 15 armas. 
N'esse ponto a l ei de 28 de Setembro revogou, r etrogradando, a 
lei Sil veii' a da Mo ta. 
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_-principio de que. seja eonsi~erado livre o territorio das·pro-
vincias onde a esct·avidão fica-t· extincta. · 

Os abolicionistas e eri1ancipadores acçentuam as sua~ pecu~ 
liaridades e idiosyncrasias; assim Jequitinhonha,não quer 
que as creanças nascidas livres sejam ingenuos e sim liber-
tos ; Salles Torres-Homem vota contra o fundo de emanci-
pação ; Souza Franco não acceita sem limi-tações as medidas 
peremp.torias do projecto prohibindo a separação da familia 
escrava, a vénda em hasta publica. « É preciso que os prin-
cípios qué regulam os contractos não sejam sacrificados aos 
de philanthropia e favot á familia servil~ » Um ponto a que 
objecta fortemente, é .á derogação da lei de eicepção de 10 de 
Junho. de 1835. « .A occasião lhe par<?ce iriopportuna para 
moderar a severidade contra os escravos, que attentain' con- ' 
tra a vida de seus ·senhores, severidade q!le, se foi julgaâa 
precisa em épocas normàes, muito .mai.s o deve ser, quando, 
tratando-se c!<? emancipar os escravos, a impaciencia· os ha de 
levar, mais .Õu menos, a tentativas parciaes de insurreição 
contra os senhOTes e brancos em geral (1). >> 

(1} A proposito faz o seguinte resumo da nossa legislação espe-
cial a respeito e:los crimes de escravos: " Desde 1826 que o legis-
lador,.tomando em consideração esta grave .materia, decl~rou em 
lei de 11 de Setembro de 1826 que ao Poder Modera~or competia 
dispensar o recurso· de ·graça nos «:<asos urgentes, que principal~ 
mente seriam os de insurreição. E logo em 11 çle Abril de 1829 ·o 
governo exped'io o decr.eto ordenando é1ue fossem logo executadas 
as sentenças contra escravos que matam seus senhores, e isto 
por serem repetidos esses crimes. O aviso de 26 de Fevereiro 

. de 1834 recommenda a prompta execução das senten_ças. Seguiu-
se logo a lei de 10 de Jl!nho de 1835, que se ·pretende revogar, a 
qual extendeu o numero dos. casos em que o recurso ao Poder 
Mo.derador é dispensado e. fixou as penas. aos reós. E o aviso de _ 
3 de Março de 1836 mai1dou executar um réo contlemnado, a que 
o juiz admittlr-a recurso. O decreto de 9 de Março de 1837, modi-
ficando a lei de 10 de· Junho, limitou a dispensa do recurso ao 
Poder Moderador ao caso da morte dos senhores pelos escravos, 
e o aviso de 4 de Outubro de 1849 do mesmo anrio explicou o 
modo de votação do jury, sobre o que se expediram ain~a os 
avisos de 8 de Outubr·o e 14 de Fevereiro ele 1851. Ainda o aviso 
ele 27 de Nov~mbro de 1852, tomado sobre co.nsulta do ?ónselho_ 
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-. Nabuco é quem n'essas quatro sessões su~tenta o pes6 
todo do projecto, quem responde ás objecções e dá os escla-
recimentos pela Commissão. Nenhumas pagi·nas dão idéa 
mais exacta do seu caracter como legislador e politico do que 
as .que contêm essa sua discussão no Conselho . de Estado 
em 1868 em defesa do projecto que redigira : para julgai-o, 
para reconstruir a sua figura como Conselheiro do Imperador, 
para dar a medida· das _suas faculdades e do modo por que 
funccionavam no momento da deliberação sobre os mais 
gráves assumptos de Estado, têm essas actas o valor de uma 
verdadeira photographia. · · -

Entre outros pont?s defende e.Ue (conü·a Paranhos) a ina-
lienabilidade dos pais sem os filhos ingenuos (sessão de 
J6 de Abril), ou escravos (sessão de 30 de Abril) de qual-
quer idade que fossem., « em razão da necessidade de manter 
a familia do escravo >>; sustenta fortemente (contra Bom 
Retíro) a qualidade de ingenuo do que nasceu livr~; combate 
a indemnisação pela liberd~de dos que ainda hão de nascer. 
« A propriedade do escravo não é uma propriedade natural, 

-_se ~ão apenas uma prqpriedade legal, que a lei póde regular 
ou restringir. » Sustenta fortemente,-o fundo de emancipação 
e a libertaÇão das provincias sem escra-vos. Dir-se-hia que 
elle previa o facto do Ceará e do Amazonas. · Toda esta parte 
é cheia-de verdadeira previsão. · 

« O Conselheiro Nabuco, » diz o resumo da acta do Conselho 
de Estado sobre o artig~ 2° (sessão d~ ,23 de Abril), « désen-
volve as idéas ~o relatorio da Commissão sobre este artigo, 
sustentando que a esperança de alforria que se dá aos escra-
vos, em vez de ser um .perigo, é um elemento de ordem · 

de Estado Pleno, declarou em. vigor a lei de 10 de Junho, e que 
a execução elas sentenças era sem recurso algum em todos os 
oas'os em que na mesma lei s·e impõe a pena de morte a escra-
vos. · E o mesmo determinou o decreto de 2 de Janeiro de 1854 
fazendo excepÇão do recurso ao Poder. Moâerador. Temos por~ 
tanto, 9ue desde 1826 até hoje se tP.m julgado precisas medidas 
excepmonaes sobre escravos, e ql].e, si aviso§! e decretos valem 
contra lei-s, a ·de 10· de Junho à e 1835 está modificada ... » · 
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public~. Repete _que, no estado actual das coisas, a questão da 
emancipação ficará como indecisa, e nada se terá resolvido, 
se nada se fizer a bem das geráções presentes. Ora é na dis-
posição deste artigo que se acha·a principal providencia para 
a emancipação parcial dos escravos existentes. Qual é a oatra? 
As alforr-ias forçadas não podem dar senão pequeno resultado, 
porque dependem do peculio, e o peculio da- vontade dos 
senhores. O Duque de Broglie .defendendo a lei franceza de f9 
de Julho de 184õ, que consignava um credito annual para as 
alfol'rias á custa do Estado, tambem dizia que. a não ser essa 
medida, a outl'a, das alforrias fol'çadas, nada faria; que desde 
·duzentos-annos tinh.ap1 os e$cravos na Hespanha o direito á 
alforl'ia forçada, e até parcialmente e pol' prestações, podendo 
compear, um por um, os dias de serviço da semana até com-· 
pletar os seis, e entretanto esse direito era annullado pelos 
senhores que embaraçavam, quanto podii:u'n, o peculio. Diz 
que o artigo não contém m~1a formula obrigatoria, senão 
facultativa; que aos poderes geraes e _pl'ovinciaes é licito 
consignai' nos orçamentos a verba que fól' compativel com as 
possibilidades dos mesmos orÇamentos óu nada ·consignar., 
se nada fól' possivel; que, como a disposição não é obrigato-
l'ia,. tambem não é ,exigivel, e pois ne11hum receio póde ella 
causar de pretenções exagge_radas ; que a providencia do 
al'tigo,. sendo proposta no Parlamento fi'ancez, ahi não encon-
tl'ou opposição, o objecto da questão foram as preferencias 
·dos que deviam ser libertados ; que essas preferencias- foram 
deixadas na França .ao arbitrío do gov~rno, e foi tambem o 
que í)areceu melhor á Commissão, que neste projecto propõe 
qué seja o ._governo autorizado a regulai-as ; que a Conunis-
são não se oppõe a que as alforrias sejam dadas pela auto ri-
dade publica de accôrdo com Õs senhores, e 'tal é mesn1o o 
voto d'ella. Não pareceu, porém, · que esta idéa fos-se consi-
gnada·· na lei c.omo absoluta e unicà, porque pôde haver 
senhore.s que ·abusem para s~ }ivral'em, pela alforria, dof? 
peõres escravos. Além clisto ha outros casos de preferencias, 
como sejam as mães d'aquelles que esta lei considera livres 
quando nascerem, e os escravos casados quando pei'tencem a 
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di-versos senhores e estão desunidos ou separados . Diz que -
o projecto geixa: ao arbitrio e prudencia do governo r\~egular 

· a fôrma e o proc~sso dessas ·alfonias, e pois não vê l'azão 
. para dizer-se que é solemne e perigoso o modo pratico destas 

alforrias : o projecto nenhum ·modÕ estabelece. » 
E q_uanto ás províncias livres: «Não vê ·razão na impugna-

ção que se faz ao § 3°. Receia-se que Çl.ppareça entre nossa's 
pro·vlncias o ant.agonismo que houve nos Estados ela União 
Americana. Não ha analogia alguma. ·Nos Estados da ·união 
Americana havia dif~el'ença de leis, _ de pt'incipios e de inte~ 
resses. Em uns Estados estava consagrada a escravidão, em 
outros et'a ella _prohibida. Aqui a .lei é a mesma para todas as 
pt'ovincias, a escl'avidão ha de acabai' em todas com o termo 

· d:;ts gerações presentes; a sorte de todas é á. mesma quando 
chegar esse tenno, c,u quando ahi acabarem os escravos ·: a 
differença é dos factos, das cil'cumstancias de ser' mais cedo 
em uma que em outras. Lá havia tambem -razões políticas 
para esse antagonismo. A necessidade da medida está demons-
trada no relatorio da Commissão : é para que as províncias, 
onde a escmvidão deve extinguir-se primeiro, possam, sem a 

. concurrencia dos braços escravos, organizar o trabalho livre 
e chamar mais facilm.ente a colonização Européa ; é para que 
as provindas, onde ha poucos escravof:), animadas pela dis-
posição da lei, se esforcem para que .seja mais prompta a. 
extincção dos setls escravos. Entretanto será de grande utili:_ . 
dade que as provi~1eias, onde ha gra'nde numero ele esáavos, · 

· possam, extinctos .e~tes, aproveitar os ensaios do tl'abalho 
livre já ol'ganizaclo nas outras, _e a corrente de colonização já 
esteja estabelecida 'n'ellas. l> · 

Na sessãõ de 30 de Abr.il (AI't. Õ0
) defende as prohibições 

_ de venda de escravos em leilão ou hasta publicf~, todos os 
favores que -eite mesmo introduzira no projecto: .a hem .da 
liberda:de e protecção do escravo, ~ a. clerogação das penas 
~xc·epcionaes contra os escravos, qüe suggeriram Rio-Branco 
e Sapucahy: Rebatendo a Souza Franco, cuja opinião vimos, 
« sustenta a necessidade da abolição ela lei excepcional 
de 10 ele Junho ele 1835. Que ella tem sido inefficaz está 
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provado pela estatística criminal : os crimes que ella pre-
vine ~em augmentad~. É uma lei injusta, porque destroe 
todas as regras da imputação c1·iminal, toda a proporção das 
penas; porquanto os factos graves e menos graves são 
confundidos ; e não se considêram circumstancias aggl'a-: 
vàntes ou · attenuantes, como se os esc't'avos não fossem 
homens, não tivessem paixões e o instincto de conservação. 
Que a pena de InOl'te e sempre a morte, não é uma pena 
exemplar pal'a o escravo, que só vê nella a cessação do_s males 
da escl'avidão. Que o suicídio frequente entreos escravos, e 
a facilidade com que confessam os crimes e se· entregam 
depois de commet.tel-os, provam nem que elles não temem a 
morte. Que desde que se trÇt ta de emancipação e de melhorar 
o regirnen da escravidão, ~ão é possive~ conserva~ esta .lei 
quê irrita os escravos e não tem servido de garantia aos 
senhores. 'Que abolindo-se a lei âe 10 de Junho: não es_tá 
abolida a pena de morte, que se crê necessal'ia; 'mas· fica ella 
reduzida aos casos do direito commum, só dadas· certas ·cir-
cumstancias aggravantes. Que a suppressão de todos os; 
recUI'sos, em vez de facilitai' a imposição da pena de morte, 
tem diminuído os casos della, porque o Poder Moderador a · 
commuta muitas vezes p-ela violação das formulas substan-
ciaes do processo. Que não ha seinelhança entre 0s princípios· 
que detel'minam a: excepção da lei_ n-iilitar, e os que .deter- ~ 
minam esta excepção da. lei de ·10 de Junho .. Que·, se é de 
t~mer que e.sta medida desanime os senhores, é tamb.em de 
temer que a conservação da lei de 10 de Júnho hão excite a : 
reaeção dos escravos. )) ~ .-

.Quanto á pena ·de açoites :. « Diz que a pena de açoites não 
póde existir na nossa lei penal, desde que a Constituição · 

.art. 179 § 19, abolio esta pena e a considerou pena ~ cruel. 
Não ha semelhdnça entl'e os aço.ites dos escravos -e as pl'ah-
chadas- que se usam no exercito : são coisas muito diversas. 
Que os açoites não são uma pena exemplar, porque é muito : 
familiar e usada nos castigos domesticos e principalme_nte · 
nas faz"lndas. · É um castigo que. nã0 corrige, mas desmora-
liza. É além disto . uma pena que não mantem o principio- da 

Ill. 6 

"'· 
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proporção das penas., sendo que o mesmo numero de açoites 
substitue a prisão perpetua, como substitue a prisão por 30, · . 
20 ou 10 .annos. ·As forças do escravo é que regulam o 
maximo dos açoites, e -pois o maximo vem a ser o mesmo 
para os _casos graves ou mais graves. Que a execução_ desta 
pena dá lugar a. muitos abusos, sendo que em muitos casos é 
illudidã, em outros tem causado a morte. O que é mais d'igno 
de observar· se é que o escravo açoitado volta immediatarnente 
para a casa do senhor, insultando a sociedade com a sua pre-
sença, ameaçando a familia da victima e os seus persegui-
dores. Que a objecção do Barão de Muritiba contra este para-
grapho, deduzida do art. 113 d·o Codigo Criminal, o quàl 
i_mpõ~ a pena de açoites, não sendo por isso praticavel a 
substituição que o mesmo paragrapho propõe, não procede 
'contra as disposições; mas apenas exige que o paragrapho 
seja emendado, adoptando-se, para este caso e outros, a regra 
do art. 35 ~do Codigo Criminal sobre a · cumplicidade e ten-
tativa. Reconhece com_ 9 Barão do Muritiba que se dá desi-
guatdade entre a punição do escravo e do livre -nos casos em 
que· a peria do crirpe fôr simples; porquanto nesses casos 'ü 
escravo será punido com prisão com trabalho, pelo mesmo 
tempo, por que o livre é punido com prisão simples. Já havia, 
porém, desigualdade de punição entre a prisão e os açoites; 
o que faz o paragrapho é substituir os açoites pelo trabalho, . 
que é pena mais sensível e efficaz para o escravo. » . -

Assim ·como queria tudo confiar do fundo de emancipação, 
Nabuco previra a impórtaneia que havia de ter, como instru-
mento de liberdade, a falta de matricula do escravo; Não só 

. por isso, como para,reg~lariza1' a condição Civil do escravo e 
não ficar etla duvidosa, queria elle que á falta . da matricula 
~xigida, findo· o prazo, cedesse qualquer prova em con~rai'io 
de escravi_dão. A idéa·fôra lançada por Muritiba, Nabuco pre-
cisou-a e vio o partido que podía tirar de uma· imposição · 
rigorosa. Era o defeito do projecto de matricula de S. Vicente 
não· _conter a sancção, pratica e immediata, da liberdade dó 
escravo sonegado. Nas autorizações pedidas, Nabuço contem-
plará todas as necessidades a que o Governo precisava de ·· . . 

... 
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attende1·, todas as· faculdades de· que precisava de ficar munido 
para apressar, dirigir, organizar a emancipação e a substi-
tuição do trabalho livre pela locação de_serv-iços. Entre essas 
elle propuiera a faculdade de fixar o-maximo e o mini mo do 
preço das alf0rrias forçadas. Á luz do que depois succedeu 
não se póde imaginar uma visão mais lucida das contingen-
cias do futuro, nem mais sincero desejo de acautel~r a sorte · 
dos proprietarios : « Ao 3° §, diz que a fixação do maximo e 
minimo é um beneficio para o senhor, c9mo para o escravo . 

. Para o senhor, porque mantem-se o preço do esc1·avo, apezar 
do progressivo decrescimento do valor desta propriedade em 
razão da idéa da emancipação. Para o escravo, que terá incen-
tivo em trabalhar . para o seu peculio e p~ra sua alforria, 
sabendo com certeza o pre_ço della. Que assim se evitam as 
demandas por cau::;a da avaliação, que será aliás alta ou 
baixa, conforme a influencia do senhor ou conforme as idéas 
dominantes em cada lugar, em favor ou contra a en~anci-
pação. ·>> _ _ 

Na sessão de 7 de Maio a discussão do_ projecto era encerrada 
e, segundo reza a acta, « concluindo assim o exame do pro-
jecto, Sua Magestade ordenou ao nobre Relator da Commissão 
que redigisse de novo o dito projecto com as alterações que 
soffrera, para ser ainda sujeito á discussão do Conselho de 
Estado. >> Essa .ultima redacção, Nabuco ·a tinha pre>mpta em 
12 de Maio e foi confidencialménte impressa. 

VI. - Confronto dos trabalhos do Conselho de 
Estado com· a Lei de 28 de Setembro de 1871 (1). 

O projecto do Conselho de Estado (com pouca variante o da 
Commissão) é, apenas com uma alteração impor·tante, a lei de 
28 de Setembro de 1871, o que faz de Nabuco o verdadeiro 

(1) Ver o confronto no Appendice. 
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1:edacto1· d'essa l_ei. O que accresce n'eUa, a opção dada ·ao ·sc-
nhor, póde-se dizet· que é o vehiculo da lei já feita, o modo de_ 
fazel--a transitar; essa mudança, é" certp, dá-lhe outro espírito, 
outro caracter politjco, como se n'um plano· longamente ela-; 
borado de emancipação, sem S<1 alterar D'Pnhuma mecti·cta, se 

• introduzissem · as duas palavras com indemízisação; mas não 
altera o arcabouço, a fórma, a sequencia, a combinação da 

.. leí, que· fica sendo, como se verá, a reproducção photogra-
phica, o perfeito fac-símile da composição de Nabuco de 1867, 
aperfeiçoàda por elle -mesmo em 1868. Vimos que o material 
não fôra d'el1e; que elle o tornou dos projectos S. Vicente,. 
isto é, da legislação portugueza ou o foi buscar, umas vezes 
sem indicaÇão anterior no Conselho de Estado, outras depois 
de indicação, no repositorio de Pet~digão Malheiro, n:os tra::. . 
balhos das Commissões Francezas e no e~tuclo completo que 
fez da historia da emancipação .. em outl'Os paizes. N.inguem;. 
en-tretanto, que seja cónh~cedor de estylo, attribuirá_ o phra-
sear incisivo, o paragrapho curto, a redacção comprehensiva,. 
as autorizações imper"iaes, tanto o imperativo como o facui-
tativo qas disposições latas, o traço jurídico, em sumnfa, da 
lei de 28 de Setembro de 1871, a nenhum outro redactor de 
lei-s do Im perio. E lia tem, como todas as outras leis que elle 
redigio, o seu cunho individual inconfúndivel (·I). 

Na lei de 28 de Setembro de 187-I, como se vê do parallelo,. 
o que não é redigido porN.abuco, é da-mão de Teixeit·a Junior. 
Isso, ·não precise) dizel-o, não diminUe uma linha á p().rte de · 
Rio-Branco ou á de S. Vicente, na grahde reforma que aquelle 
realizou e este iniciou. O contingente pessoal n'essas gmn-
des transformÇtções sociaes, que parecem tet· a força e a hora 
das marés, está longe de ser, como o queria Salles Torres-

. Homem, a histm·ia da gotta d'agu.a que faz tmsbo1·dm· o· 
vaso já cheio; a parte de Nabuco foi, como a de S. Vicente, a 

, (1) Nal~uco dirá no Senado, em-1871 : " Concorri com o meu 
ft•aco contingente. para os 'trabalhos do Conselho de · Estado, reJa- · 
ti vos ·ao elemento servil, trabalhos dos quaes a Proposta do Go-
vet·no que se discute é, com poucas alterações, um transumpto. ,. 

'.[ 
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de Rio-Bl'anco, e tambem a de Zacharias, e a de Perdigão 
l\'Ialheit·o, um d'esses papeis necessarios que, e,m momento 
dado, alguem tinha que desempenhar cabalmente para se!' 
possivel o ~esultado obtjdo·, na fórma e no tempo em qu'e se 
o obteve. O importante; o imprescindivelpara a refol'ma (sem 
attenção ·á circumstancia de fórina e de tempQ) era a reso-
lução do Imperador e a adhesão do paiz, e essas, tanto uma 
como outra, estavam assentes. Como se verá mais longe, não 
é como 1·edactm· da lei de 28 de Setembro de 1.87i que Nabuco· 
tem o direito· dé figurar- abaixo do Imperador que,- com o . 
assentimento da naÇão, foi o determinado r absoluto · da re-
forma, - entre S. Vicente e Rio-Branco. Os seus principqes 
.titulas são outros (i). 

(1) Ver adeante a attitude. do partido Liberal por .occasião da 
lei de 28 de Set~mbro de 1871 e :-). campanha que a -prect;Jdeo 
desde 1868, e a cuja frente esteve Nabuco. · 

.. 

. ) 



CAPITULO . UI 

Ó TERCEIRO GABINETE ZACHARIAS E Á GUERRA. 
VOTOS DE NABUCO NO CONSELHO DE .ESTADO. 

I. _- Parte _do Gabinete Zacharias na gue.rra do 
Paraguay. O ministro da Marinha.- .Nonieação · 
de Caxias. 

O Ministerio Zacharias preencheu um período (3 de Agosto 
de 1866 a 16 de Julho de 1868) que se póde dizer o mais 
difficil e ingrato da guerra do Paraguay. Pouco tempo depois 
da sua formação, em 1866, as armas alliadas soffrem o 
grande revez de Curupaity (22 de Setembro) e só em 1868, 
dias depois da demissao do Gabinete, é que caem em nosso 
poder as fortificações de Humai~á, 'ultimas trincheiras dei 
formidavel Quadrilatero. DuranLe esse período, nenhum feito 
d'armas verdadeiramente decisivo, excepto a passagem de . 
Humaitá (1868, 19 de Fevereiro), vem tirar o espírito pu-
blico, tão alerta,· tão vibrante nos primeiros tempos da 
guerra, da apathia em qrre tinha cahido. A guerra figu-
rava-se intermina';el. Caxias parecia q!lerer vencer pela 

- . -paciencia, pela velhice. É sómente depois da quéda _do 
Ministerio Zacharias que elle póde precipitar golpes se-
guidos sobre Lopez, passar a maior parte do exercito bra-
zileiro pela estrada edificada sobre o Chaco, bater-se pes- · 

•. 
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... •• . ~~·ahriente ení Íto_~orÓ, como Bonaparte em Arcole, - um 
· ~~ ~ 'Bonaparte de~ .ann?s, ""'--aniquilar o poder militar do Para-
< · , guay· em Avahy_ e .Loinas Valentinas (Dezembro de 1868), ·e 
:" atirar para a Gordíl!}eí.ra de Ascurra os destroços do exercito 
~ de L'opez, desapossado, fugitivo, faminto. Caxias, de certo, 
~· . pã~ deixara a politfca influir em seus planos militares-; a 
"·· demora entre a repuls.a de Curupaity e o investimento de 

Humaitá, que'ieMr1inou pela rendição do que restava da sua 
~- guarnição. (õ de ~gosto, 18_68), fóra imposta p~la difficuldade 

de preparar um· exercito ~m grande parte composto d,e .... 
··; · recrutas, devastado · pelo cholera, envenenado · pelas aguas e · 

miasmas do extenso pantanal em cuj,as margens e sob um 
sol ardente estava acampado. O facto, entretanto, é este :que 

.,., tocou ao Gabinete de 3 de Agosto, primeiro, o· periodo de 
inacção d~ Tuyuty .e ·curuzú (Setembro de 1866 a Julho 
de 1867); depois, a parte apparentemente esteril das opera- · 

· ções em-.torno ~o Quadrilatero, operaÇ_ões que se seguiram á. 
:. · .·-·marcha de flanco, de TQyuty para Tuyú-Cuê, co~eçada em 

Julho de 1867, e queJ cheia de consequencias e · d~cisiva, de 
facto, para a causa alliada, não era então comprehendida nem 
tinha ainda sido justificada pelo successo final, só alcançado 
um anno depois, quando o Gabinete se retirava. A passagem 
de Cumpaity (1õ de Àgosto, 1867), uma sé.rie de victorias 
parciaes; e, sobretudo, o grande feito da passagem deHumaitá, 
são clarões n'essa longa noite de anciedades ; mas . o ataque e 
incendio de uma parte do acampamento alliado em Tuyuty 
(3 de Novembro 1867), as duas abordagens dos encouraçados 
(2 de Março e 9 de Julho, 1868), e a repulsa de Osorio das 
trincheiras de Humaitá (16 de Julho, 1868), eram ou'tros tantos 
signaes de que as defesas de Lopez ainda eram consideraveis . 
e temiveis e que a sua obst.inação podia demorar indefinida-
mente a guerra, até ·o Brazil ficar extenuado de recursos, 
como já se mostrava ·a Republica Argentina. Isso natural-
.mente enervava, irritava o Gabinete que, além de desejar 
illustrar a sua admin~stração por feitos decisivos que puzess~m 
termo á gl.lerra, era de continuo respons!).bilizado nas Camaras 
pela chamada « lentidão » de Caxias, e que não podia res-



: 

'88 UM ESTÃDISTA DO .'IMPERlO. 

ponder áqueUas censuras com a victoria, que mais_ tarde 
-havia de ser o res~ltado calculado d'aquella lentidão segura. 

A parte do Ministe1·i0 na- guerra foi, entretanto, a mais 
ardua e meritoria: -Não fôra pequeno · sacritlcio sujettar-se á 
.immolação-qo ministro da Guerra para conseguir o commando 
de Caxias, ainda ·que tenha sido um erro (ver adeante) a decla-
ração official .d'essa incompatibilidade. o suppr_imento de 
homens e rêcursos tornava-s·e mais diffiçil á iuedida que a 
·guerra se prolongava e pelo cançaço que ella trazia "' de uma 
forma ·ou .outra, o~ homen.s de tO<ios os ' partidos acreditavam 

· que ella se ia tornando um capricho .imperial e que era tempo 
~de intervir a .dtplomacia, desfeitas, como se suppunha, .as 
illusões de Lopez, completo o. sitio de suas forças; a sua reclusão 
e sequestro de .. todas as relações e recursos exteriores. Conse-
guir soldados n'essas condições em mais difficil do que no 

· -tempo em que bastou a Furtado annunciar· a detenção de 
Frederico Carneiro de Campos · e a captura do Mm·quez de 
Olinda, pa_ra levantar um ex~rcito de voluntarios . Quanto 
mais aspera, porém, a tarefa, mais honrosa foi para o 
Governo, e a verdade é que não cessou a remessa de recrutas 
_que iam tomar os lugares dos que o cholera, . as doenças, . a 
mudança de clima diZimavam em Tuyuty, ainda mais do que a 
propria guerra. Comin~ava, é certo, a falta .de unidade do 
conimando. Não se tinha, porém, conseguido pouco sujeitando 
as .forças brazileiras, e não sómente ás de terra, ãs de mar 

- tambem, a uma só direcção, em ve~ das muitas cabeças que 
tinham antes de Caxias ( 1). O Governo com a maior lealdade 
procurava evitar a desintelligencia entre os Alliados. Da parte . 
de lnhaúma que commandava a esquadra, como antes ~a 
·parte de Tamandaré, ·a- apprehensão dõ perig0 argentino era 
ainda maior que a. do perigo paraguayo. Mitre, general em 
chefe, mas sem poder discricionario ·sobre as nossas forças, 
insistia pela passagem dé Humaitá. « O aniquilamento da 
esquadra brazileira »,escrevia o almirante Inhauma ao minjs-
. . 

(l) Ver rro .Appendiee as iiistrucções a Caxias sobre a sua 
J posição com relaÇão a Mitre: · 

-. 
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ti'o da' Marinha, referindo-se a ~sse desejo de Mi.tre, « póde 
ter alguma ligação com o projéctado armamento da ilha de-
Martin Garcia. ~ (2 de Agosto i86'1) (i). A attitude do almi-
rant~ era detePminadá t__ambem pelo receio de uma sublevação ,------

·argentina_:confra Mitre -e a Alliança. Era esta-a sua interrci~ .. 
gaçãG ao Governo : « Nas actuaes circumstancias das Repu-
blicas do Prata, revolucionadas ou em via de revolução, 
conhecidos .como são os sentimentos dos revolucibnarios a 
respeite> do imper~o do Brazil, é p1·udente · a1'1'iscm· a pa1·te 
mais impoq·tanfe da nOSSa ma1'inha a uma rui na CP,rta e i'ne-: 
vitavel,, sern convicção de que esta ruinà. previne outra maior'; 
ou dá triurmpho ás armas do Imperio? >>(i 1 de Setembro, i861f 

· · Na .administração Zacharias distingue-se, principalmente 
em, rela"ção á guerra, o ministro da Maúnha .. E Affonso Celso, 
depois Visconde de Ouro Preto, quem manda construir os 
pequenos monitores, Pm·á, Rio Gmnde, Alagôas, Piauhy, 
Cem·á e Santa-Catharina. A sua .actividade, decisão e moci.:.. 
dade cor.respondem ·aos sentimentos, aos impulsos, á sede de 
gloria da nossa joven offieialidade; o seu tempel'amento e1·a ·o 
que·_convinha então no ministro da Marinha, estando a es-
.quadra entregue á prudencia de Joaquim José lgnacio (já e-h tão 
Barão' e logo depois Visconde de Inhaúma). Para satisfazel-a; 
animal-a, .e ao· mesmo tempo contei-a em sua impaciencia 
contra o inimigo e em sua emulação deante dos Alliados, era 
preciso um ministro audaz como ella. _As ca1~tas de Affonso 
Celso a. Inhaúma são, tanto quanto lhe ~ra licito, poderosas 
instigações para tentar quanto antes, a despeito de tudo, á 
passagem de Humaitá. <( Sacrificando-se alguns dos encoura-
çados · que se julgavam imprestaveis, não· seria possível effec-
tual-a? O ·perigo seria grande, mas b alcance moral, ·senão 
os resultados rnateriaes da victoria, cornpensal-o-hiam.sobe-
jamente. E aquelles· obstaculos serão na ·realidade tão form'i~ 
da v eis ·como se afiguram a certa :distanCia? Poder-se-ha affÍr-

'(1') Viscondé de Ouro-Preto, A Marinha d'Outr'orá.' 
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mar a impossibilidade de vencei-os antes dg te atar fazel-o? » 
(21 de Setembro de 1867). Em 5 de Outubr0 : « Confio que 
na presente guerra V. Ex. ha de praticar alg.uma coisá seme-
lhante, senão maior, aos feitos Q.o americano Farragut, cujos 
encouraçados não eram tambem isentos de defeitos. Supprio-
os o genio e a ousadia do general, qualidades que felizm~nte 
nã•>- lhe faltam. » Suppõe que « a esta hora >> já terá pas-
sado. E ainda : « Quanto posso julgm·, é chegada a occasião 
de vàifica1' a passagem ... Precisamos d'esse feito, não tanto 
pela gloria, como principalmente pela necessidade de concluir. 
A verdade é que nada tenta mos-ainda de ousado e excepcional 
contra as fortificações paraguayas, entretanto que ir além de 
Humaitá não é um impossivel para quem passou Curupaity ... 
C?'eio, S1'. Almimnte, que · V. Ex. vai emp1·ehénde1', se já não 
emp1·ehe'!tdeu, a solução do grande e glotioso p1·oblema ... » 

No Conselho · de Estado Nabuco tem repetidas vezes que se 
pronunciar sobre questões da guerra. Desde que· em 10. dg 
Outubro _de -1866 o Diario Of(icial insere na sua pm·te of(icial 
~sta .sequencia de noticias politicas : « O sr. Ma.rqu~z de 
Caxias vai commandar as forças do Brazil em ·opemções de 
guerra cõm o Paraguay. - O sr. conselheiro Angelo Moniz 
da Silva Ferraz foi, a seu pedido , exonerado do cargo de 
ministro e secretario- de Estado dos Negocios da Guerra. -
O sr. conselheiro João Lustosa da Cunha Paranaguá, ministro 
e secretario de Estado dos Negocios 'da Justiça está encarre-
gado interinamente da pasta da Guer·ra. - O sr . .conselheiro 
Angelo Moniz da Silva Ferraz teve a graÇa do titulo de barão 
da Uruguayana e foi nomeado . Conselheiro de Estado ordi-
nario, >> ficou patente que havia acima do l\'linisterio uma 
figura reputada indispensavel para a victoria da causa nacional 
no Paraguay e de . cuja conveniencia dependia a conservação 
do proprio ministerio. Sacrific.ando o seu .ministro da guerra 
á necessidade de man.dar para o Paraguay o l\'larquez de 
Caxias, Zacharias tinha d'ante-mão assentido á sua propria 
demissão no caso de ser com elle a incompatibilidade- do novo 
commandante em chefe. Onde fôra dispensado o ministro da 
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Guerra, podia bem ser dispensado o Presidente do Conselho . 
. Esse era o facto que dominava a situação politica : o Gabi-

nete estava á rriercê do seu gene·ral e com elle a situação. 
Mais longe veremos surgir essa questão, que se póde consi-
derar posta ~esde a nomeação de Caxias á custa da demissão 
d~ Ferraz. A ella prendem-se algumas das consultas em qué 
o C.onselho de Estado será ouvido. 

11.- Desejo do Conde d'Eu de segtiir para a guerra. 

Uma d'essas consultas origina-se da insiste~cia do Conde 
d'Eu em ser mandado para o theatro da guerra (1). Em 12 de 
Outubro ( 1866) o seguinte quesito e1·a apresentado ao Con~elho 
de Estado: «S. A. o Snr. Conde d'Eu·manifesta vive> desejo de 
tomar parte na guerra com o Parag.uay como commandante 
d'arLilharia. As eonveniencias politicas aconselham ou repel-
lem a conveniencia de tal desejo·? » 

O voto, de Nabuco fôra este :- «Senhor, Reconheço que o 
Principe.poderia praticar, como já praticou, a cios de bl'avura, e 
que a gloria que Sua Alteza adquirisse nos combates seria mais 
um prestigio para o reinado da futura· Imperatriz, porque a glÓ-
ria é o movei mais poderoso da admiração e do enthusiasmo -
do povo. Já fui de opinião outr'ora que seria conveniente e 
muito polÜica a nomeação de Sua Alteza para General em ChP-fe 
do nosso Exercito, porque a sua qualidade de Principe impo-
ria silericio ás rivalidades .dos Generaes e influencias politicas . . 
Nomeado, porém, como está o Marquez cte Caxias, a éonvenien-
cia, que eu antolhava, está satisfeita pela posição prestigios·a e 
dominante desse Gene!'al. A ida de.Sua Alteza hoje me parece 

·-(1) Ver Tomo II, a questão da ida do Príncipe para o theatro 
da guerra no Ministerio Olincla·; opiniões de Nabucà, Saraiva e 
Ferraz. Ver adeante nota do Imperador sobre o commando em 
chefe do Conded'Eu: " ... Eu não pensei em meu genro senão em 
ultimo caso. '' . 
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_, : inconveniente. Ou · Sua Alteza vai em uma posiÇão subordi-
naçla, que repugna com a sua patente stÍperior, ou vai co'i:n 
uma posição independente, que infringe a unidade. que se teve 

-em vista na nomeação do Marquez de Caxias. Em todo o caso, · 
e attendenélo á physiologia das paixões humanas,· eu tenho 
medo das questões de amor proprio, que são faceis, concor-
rendo no · mesmo Exercito e achando-se em contacto ·posições 

' por sua natureza rivaes, a do Principe e a do General. As eti-
quetas e as conveniencias devidas ao Principe hão de per-· 
turbar e embaraçar o serviço. O General por conveniencia 
'deverá ouvir ao Principe, póde côntrarial o, deve contrariai-o, 
ahi estão motivos de desgosto, que, podem ser especulados 
pela intriga. Sou de .opinião que o Principe não deve ·ir» ( 13 de · 
Outubro). · 

Em Março de 1867, o Conde d'Eu dirige-se pessoalmente 
aos ·Conselheiros de Estado com a ·seguinle carta: 

. « Ill"'" e Exmo Snr. Conselheiro d'Estado José Thomaz 
Nabuco de Araujo. - Em presença das círcumstaucias que 
obrigam o Governo Imperial a fazet•, pelo Decreto no 3,809 de I 

13 do CO!'rente mez, um novo appello ao patriotismo de um 
crescido numero de Cidadãos, sinto.:...me impellido a renovar 
o pedido que já em outras occasiões, official ou verbalmente, 
dirigi ao Governo Imperial para prestar meus serviços no 
theatro da guerra. Em resposta communicou-me o Governo, 
por officio datado de hontem, que resolvera ouvir sobre este 
·assum pto ao Conselho de Estado. N'estas cit·cumstancias julgo 
poder ponderar a V. Ex: que sempre foi este o objecto de 
meus Il1ais ardentes desejos, depois que ·a Nação Íkazileira 
tem-se visto empenhada na presente guerra. 

« Tal entendo ser meu dever desde que 9 Poder Legislativo 
tanto me homou, conferindo-me posto effectivo no exercito 
nacional e admittindo-me assim no g:remio da soCiedade bra-
zileira; nem podet·ão portanto estes desejos ficar extinctos 
emquanto durar a contenda que sustentamos contra- o Go-
verno do Paraguay, embo1·a elles emmudeçam nos casos em 
que se lhes oppuzerem os i11teresses da Nação, aos quaes 
tudo hei .de sacrificar. -
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« Tendo-se, depois que o Governo Imperial · pela ultima 
vez julgou dever recusar meu pedido, dado algumas mu-
danças no est~uo das coisas, tanto fóra como clentro do 
Brazil, suppuz que talvez possam ter desapparecido alguns 
dos motivos que poderiàin n'aquella occasião actuar ·sobre a 
resolução ·do G_overno, e por isso espero que V. Ex, não · 
extranhará que eu novamente insista n'este pedido. 

« Deus· Guarde a V. Ex. - Paço Izabel, . 11 de Março de · 
1867. - Gaston d' Ol"léan·s .. >> 

O Conselho de Estado é novamente ouvido ('18 de Março); e 
Nabuco segunda vez pronuncia-se contra o desejo do Prin-~ 
cipe·: 

« O ardente desejo que o Principe mostra de partilhar os 
· perigos da guei~ra », diz elle, « é por certo digno dé'louvor e do 
reconhecimento dos Brazileiros : já tive a honra de dizer que 
a glüria que porventura Sua Alteza alcançasse, sendo feliz e 
victorioso, seeia um mo.tivo de populaeidade e de énthusiasmo 
paea o reinado da futura Imperatriz. Subsistem, porém, os . 
motivos pelos ttuaes o Conselho de Estado foi de parecer que 
se negasse a primeira licença pedida pelo Príncipe. Não se 
fundou o Conselho de Estado em que os. seeviços do Prín-
cipe não eram ainda necessarios; se fôra esse motivo, o 
accordo poderia ser hoje outi'O, pór occurrencia de novas cir-
cumstancias que por ventura se dessem. O Conselho de Estado 
fundou-se na incompatibilidade da presença do _ Príncipe ·no 
Exercito a par de outt·o General ou sob· outro General : Esta 
incompatibilidade ainda se dá. )) · 

III. -Alforria de ~scravos para, o ex~rcito: 

Uma das questões relativas á guerra sobre que o Conselho 
de Estado é ouvido, é a do ·~e~gate · de escravos para servirem 
no exercito .. Sobre ella Nabuco dá o seguinte parecer-: 

« Senh'or! O estado da guerra é deploravel; pêlo que dizem 
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as correspondencias, o nosso exercito não tem força para 
emprehimder as operações, que a situação vantajosa cio ini-
migo hoje exige. _ 

«Entretanto a prolongação da guerra com a pequena Repu-: 
blica do Paraguay nos desaira aos olhos do Estrangeiro, 
porque pàreGe que ou não ten1.os recursos ou não temos 
patriotismo. 

« E o nosso povo desanima, p.O.rque o seu caracter é o 
enthusiasmo e não a perseverança. 

« Vossa Majestade, porém, que está á fl'enté da Nação, deve 
continuar no empenho glorioso de salvar sua dignidade, não 
obstante a indi.ffel'ença e a inercia que se vê; deve conjurar as 
contingencias de uma paz que será uma vergonha para a 
geração presente, uma indignação para as gm·ações futuras. 

« É preciso reforçar o exercito, e reforçai-o desde-já, para 
que elle possa sahir da · posiÇão apertada em que se acha, c 
dividir-se, se fôr necessario emprehender diversas operações 
em diversos pontos. ·- _ 

· « Mas espera o Governo, só com recrutas, Guardas Nacio-
naes e Voluntarios, reforçai' o exercito com o numero que elle 
exige e com a urgeneia que as circumstancias reclamam? 

« A consulta dirigida ao Conselho de Estado revela que 
não. 

« Eu tambem não tenho esta esperança. 
« Poderemos levantar uma força numerosa, mas tarde. 
« Entretanto podem sobrevir circumstàncias, que alterem 

o estado actual das coisas, como sejám o rompimento da 
ailiap.ça, a mediação da Europa ou da America do Norte, a 
cooperação da Bolívia, _a guerra civil na Republica Argentina 
ou . Oriental, e pois devemos preparar-nos anticipadamente 
para prevenir' tudo . 

« Um complexo de causas concorre para a difficuldade; em 
que estamos, de ~eforçar o nosso exercito com urgencia. 

« ·são, entre ellas, a falta de recenseamentos; a qualificação 
defeituosa da Guarda Nacional, que é a nossa milícia auxi-
liar; o nosso vasto territorio; a população disseminada~ a 
ausencia de toda .força regular para seguir e apprehender os 

I. 

; 
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refractarios; as intrigas politicas, que convertem em perse-
guição uma causa toda nacional. 

« Este estado de coisas nos advei:te da necessidade que · 
temos de organizar a nossa força auxiliar; mas este I~emedio 
é de futuro e não é possivel hoje. 

«·Não é de admirar que não seja possível entre nós mobi-
lizar a nossa ·popuiação; quando a França ainda agora estuda 
a applicação do systeina Prussiano. 

« Em todo o cJso, a guerra nos seria ainda mais desas-
trosa e nos aniquilaria, se .por levas em massa, se por me-
didas violentas, que talvez causassem profundas reacções~ 

· tirassemos â industria .e á lavoura o~ braços que nellas se em-
pregam . . 

N'estas .circumstancias é preciso fazer o que as outras 
nações 'fazem quando lhes é diffic_il mobilizar. as forças. 

« Ou o engajamento de ~ Extrangeiros, · ou a · alforia de 
escravos. 

« O engajamento de Estrangeiros é, além de moroso, muito 
impopular, muito arriscado pelo ·púigo de indisciplina e infi-
delidade, e, · além disto, sujeito a questões diplomaticas, por 
causa do principio da neutralidade. 

« Resta o recurso dos escravos, escravos principalmente 
das capitaes_, aonde o seu serviço: pode ser bem substituído 
por braços livres, onde a sua agglomeração é um perigo de 
ordem publica. 

« Este meio seria odioso se os escravos fossem taes depois 
de soldados, se elles continuassem escravos como os oito mil 
escravos que Roma, depois da batalha ·de Cannas, comprou e 
armou. 

« Mas não é assim; os ~~cravos comprados são libertos., e 
por consequencia cidadãos antes de serem soldados : são cida-
dãos soldados. _ 
. - « É a Constitúição do Imperio qüe faz o libet·to cidadão, e 
se não ha deshonra em que concorra com seu voto para cons-
tituir os · poderes políticos, porque havet·á em ser elle sol-
dado, em defender a Patria que o libertou e á qual elle per-
~~? . 7 
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_ « Assim, ao mesmo tempo e pelo mesmo .acto, se faz um 
grande serviço á emancipaçãç>, que é a causa da civilização, e 
outro grande serviço á guerra, que é a ·causa nacional : 

. assim adquirem-se soldados devotados pelo reconhecimento . 
da liberdade, disciplinados peló seu habito de obedecer. 
_ · « Se empregamos os ~scravos na causa da nossa indepen-
dencia, porque os não empregaremos nesta guerra? 

« A Provisão de 23 de Outubro de 1823 e .a de 10 de Se-
tembro 4e 1824 mostram que na Bahia foram os senhores 

. obrigados a libet'tar esct·avos, mediimfe indemnização, para· 
serem soldados , na guerra da Independencia. 
· « A Resolução de. 21 de Janeiro de 1828 a~testa que, por 
ordem de s.· M. o Sr. D. ·Pedro I; se publicaram Eclitaes para. 
compra de escravos pat·a o serviço militar e que effectivamente 
se compraram. 
, · « Nos ·Estados-Unidos o Presidente Lincoln, nas suas Pl.'o-
clamações de 22 de Setembro de 1862 e 1. o de Janeiro de 
1.863, mandou que os escravos- que ·tivessem. a n~cessaria 
aptidão fossem admittidos po Exercito e Armada . 
. « Milhares delles foram alistados, e serviram bem .. . » 
E respondia assim á insinuação que d'essa fórma a nação. 

r.~velava a sua impotencia : · 
« Aquelles que dizem que o. Brazil manifesta. aos olhos do: 

mundo sua impotencia, comprando escravos para. a. guerra, -
estão em manifesta contradicção querendo, porém,. que sejaf!!: 
engajados Estrangeiros . , . 

(( Certo mais impotencia nacionaJ. se revela chamando . 
Estrangeiros do que os escravos, que aliás· constituem um 
recurso proprio que a Nação t~m em si mesma. · . 

· « Mas, nem em um nem em outro caso, a Nação manifesta 
imJ:>otencia, porque, como já tive a honra de dizer, muitas 
vezes as Nações têm recorrido aos Estrangeiros, como podem· 
recorrer aos escravos aqtrellas que os tiverem, ·só pela diffi-
e.uldade de mobilizar as forças nacionaes, ou porque qu-erem 
p_oupar os. braços que estão applicados á industria ~ á 
lavoirã... · 

cc Entretanto as Nações civilizadas hão de applaudir es~e _ 

.' 
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acto que; interessando á guerra, interessa tambem á emanei-· 
pação ... »· 

IV.- A . q~estão dos limites argentinos com o Para-
guay. - lnhabilitação da família de Lopez. 

No Gabinete Zacharias surge a questão do nosso compro-
misso, segundo o Tratado de Alliança, em relação aos limites 
n'elle estipulados- e que a Republica Argentina pretendia .. 
Saraiva, como vimos (1), expedira, em 5 de l\1aio de 1866, 
instrucções a Octaviano sobre a politica que devia-seguir em 
tão delicada materia. Octaviano, porém, não chegoÜ a execu-
tai-as (2), e o Conselho de Estado- teve de ser ouvido em 
30 de Setembro de _1867 sobre a conveniencia de modificar 
ou renovar aquellas instrucções, que obedeciam á attitude de-
S. Vicente, Uruguay e Jequitinhonha no Conselho de Es-
tado (3). O ministro dos Negocios Estrangeiros, . Sá e Albu-
quer.que, referia-se d'este modo ás instrucções de Saraiva 
nas que em 6 _!le Maio de 1867; e na previsão de um triumpho 
proximo, deo ao marechal' Caxias, generalissimo brazileiro no 
Paraguay : - « O §.10° das instrucções citadas estabelece a 
acceitação dos -limites dete1'minados no Tratado de Alliança. 
V. Ex. não deve admittir a inserção desta clausula no Tratado 
Preliminar de Paz sem expressa declaração que salve os direi-
tos que porventura a Republica da Bolivia julgue ter ao terri- , 
torio da margem direita do rio Paraguay. A re::;alva destes 
direitos foi expressamente estipulada nas reversaes do 1. o de 
Maio de 186õ, trocadas entre o Sr. Conselheiro Octaviano e. 
Ós Srs. Castro e Elizalde. O reconhecimento dos limites J.eter-
minados no artigo 17 do Tratado de Alliança sómente exclue 

(1) Vide Tomo IJ, Livro IV§ VII (p. 302-313), Capit. II e Appen-
diee, mesmo Tomo (p. 425-464). 

(2) Aviso da convocação do Conselho de Estado, 27 de Setembro· 
de 1861 : " O sr. Conselheiro Octaviano d'Almeida não chegou a 
executar essas instl'llcções. Este assumpto achà-se, portanto, n() 
estado em que se encontrava na data referida. " 

(3) Vide Tomo II, p. 425-438. 
III. 7 



98 ' UM ESTADISTA DO IMPERIO 

"'"da discuss'ão as prétenções do Paraguay; é de modó nenhum_ 
aquella<:l que a Bolivia tem ou julgue ter no futuro, ao refe-: 
rido territorio. Sustente, pcis, V. Ex. a doutrina das referidas 
reversaes. >> - Sá e Albuquerque reconhecia assim 9 con1.-. 
promisso da Alliança :' só exceptuava o dire~to da Bolívia que 
o tratado ou o seu pi~otocoÍlo imnexo expressametite resal-
vava. Era, porém, . sobre o direito ou a. pretenção qa Bolivia 
.q_ue se fundava o expediente . diplomatico de Saraiva para 
e'vitar que a margem direita do Paraguay ficasse toda pa•·á os 
Argentinos. Como o leitor se recordará; segundO as insti·uc-' 
ções de Saraiva, ao passo que · p.ão negava a obrigação im-
posta pelo Tratado de AtnanÇa, o Governo Brazileiro desejava 
que o Argentino se. conte-ntasse com o territQrio até o Pilcó~ 
mayo, e reconheces&e desde logo como inteira propriedade da 
Bolívia o espaço e:r;ltre o Pilcomayo e a Bahia Negra. Mais 

· ' loQge, a obrigação do Brazil, resultante d'aquelle tratado, será 
estudada sob todas as suas fa,ces, por occasião da attitude de 
Nabuco. em. frente á política do Gàbinete Rio-Branco . N'este 
seu primeiro voto a posição que eHe assume é esta : a guerra 
não é de conquista, os limites têm que ser negociados colle-
ctivamente com a nação paraguaya no uso completo da sua 
soberania, e não como vencido tl'atarido com o vencedor, e a 
decisão final deve ser entregue nã,o á espada victoriosa, 1llas, 
~ proposição que Nabuco, annos antes de qualquer outro, é 
ó.primeiro a suggerir,- ao julgamento dos Estados-Unidos·. 
Nabuco pronmiciava-se assim no , Conselho de Estado em 
relação á um acto do seu proprio Ministerio com a liberdade 
que lhe dava o considerar-se questão aberta a .renovação das 
i'nstrucções de Saraiva, de que· Octaviano não fizera uso. 
Notar-se-ha tambem que elle se manifesta contrario á inhabi-
litação política da família de Lopez, que se exigia n'aqy.ellas 
instrucções.. · 
· É este o parecer que elle dá em 30 de Setembro ( 1867), o 

primeiro de uma longa serie sobre a questão da Alliariça : 
« Senhor! O objecto sobre o qual deve o Conselho de 

Estado pronúnciar-se é, conforme o Aviso de 27 do corrente 
as Instrucções de 5 de Maio de 1866, relativas ao Projecto defi-
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nitivo de Paz, offerecido ao Governo Imperial pela Confede-
ração Argentina. · 

« No breve espaço concedido ao Conselho de Estado pára. 
o exame de§ta materia, não me foi possivel considerai-a senão ' 
perfunctoriamente. Limitar-me-hei ao ponto especificado no 
Imperial Aviso. 

« Sobre o 'Projecto ' definitivo de Paz houve o Parecér dá 
Secçã0 dos ,Negocios Estrangeiros com ·um voto separado do 
Sr . Visconde de Jequitinhonha. 

« Senhor, eu concordo com uma proposição que vem no 
voto separado e· que em meu conceito sobreleva a todas as 
outras questões como questão prejudicial. 

· « A proposição é esta : que no Tratado de Tl'iplice Alliança 
só é definitivo aquillo que diz respeito á guerra e ao modo de 
fazel-a; todas as outras questões de:vem ser ·e são sempre 
'entendidas como proyisorias. 

« Com effeito por dois modos se teeminá a guerra : ou. 
pela submissão absoluta de . um belligerante a outro ou por 
um tratado c4l paz. 

« No primeiro caso, o vencedor adquire poder soberano e 
absoluto sobre o vencido, póde' incorporar seu ter'ritorio e 
dispôr d' elle. 

« No segundo caso, de um tratado de paz, as reg1'as rela-
tivas ás convenções são em geral applicaveis ao . tratado de 
paz. 

« Não é certamente a primeira hypothese que temos em 
vista, parque não queremos a partilha do Paraguay ou a sua 
conquista . 

<< Dá-se a segunda hypothese, que é a de um tratado de 
paz, como bem se mostra pelo Projecto de que tratamos~ 

<< Pois bem, nesta hypothese o Paraguay é parte soberana 
e contractante. 

<< Tratado definitivo sobre o territorio será o tratado de 
paz, em que o Páraguay é parte. 

<< Assim que o Tratado da Triplice Alliança, na parte relativa 
aos limites, não é definitivo e perfeito, é um tratado preli-
minar, dependente do Tratado definitivo de paz. 
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« Ora, um tratado preliminar não é um tratado perfeitá, ·é-
o -que se chama pacta .de contl'ahendo, e pois não obriga e 
pode ser modifi·cado, conforme o estado das coisas, ao. tempo 
do tratado definitivo e·depois da victoria. 

« Sem duvida nem a causa da guerra fo( a· questão de terri~ 
torio, ne~ a pártilha do territorio do Paraguay foi a condição 
da alliança. - · · -

« A questão de limites não foi senão incidente e preli.: 
minar no' Tratado de Alliança. -
· « Nem podia ser de outro modo, porque para perfeição do -

- t.ra.tado de limites com o Paraguay e -a Bolívia, não podiam 
deixar de ser partes o Paraguay e a Bolívia. 

·« Admittida esta: questão, deve excluir-se do tratado defi- -
I).itivo de paz a questão ·de limites,. adiando-se esta questão. 
para um tratado collectivo em. que sejam partes o Brazi1, a 
Republicà Argentina, o Paraguay e a Bolívia, estipulando-se· 
lpgo:o compromisso 'de cOtnmotter.-:;e aos Estados-Unidos o ar-
bitramento das. duvidas que occo.rrerem. 

o: Nem a- Republica Argentinà pode queixai'-StJ de não: ser 
definitivo o Tratado·da Tríplice Alliança quanto á questão de 
!.imites, porque tambem não é definitivo para o Brazil. 

« Se, porém, se entende que as disposições do Tratado da· 
Tríplice Alliança são definitivas , constituem um f<J.cto consum-
mado, e .o tratado definitivo de paz não é senão uma fórma, . 
uma imposição ao Paraguay; n'este caso approvo as lnstruc-
ções de n de Maio, menos na parte que inhabilita a família de · 
Lopez. 

« Esta inhabilitação repugna ao espírito do nosso Codigo' 
Fundamental; ao principio de ámnistia, que a civilização tem 
consagrado nos tratados de paz. . 

« Se essa inhabilitação é conveniente, seja ella conseguida 
pela influencia da diplomacia, mas não estipulada ostensiva-
mente em um tratado de paz. (t) >> 

(1) Ver Tomo II, Appendice, p. 463. A clausula das instrucções 
de Saraiva referente a Lope:r. era esta: " Francisco Solano Lopez 
deve ser expulso e sua família inhabilitada para a primeira m·a-
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V. _-;- Amnistia na .Republiéa Oriental do . Uru'guay. 
Navegaç.ão _da .Lagôa Mir~m. , 

· · Em Nov.em'bro ·de -1866. ~uscita-se a questão da amni~tia 
ha . Republica Oriental do Uruguay·, propôs ta pelo general 
Flóres, mas a que Octaviailo resistia, fundando-se .no Proto-
collo rese1;vado ein aQditamento ao Convenio de 20 de :Feve-
reirode 186n; negoéiado por Paranhos (Visconde do Rio-
Branco). Nabuco opina d'este modo : _ 

« Meu parecer é que o Governo Imperial a·nnua sem reserva 
á .amnistia plena, que o Presidente da . Republica Oriental 
~~~~~. . . ~ 

« Entendo que está . satisfeito o ob'jecto dó 2:0 Artigo do 
Convenio de 20·de Fevereiro -de 1865, porquanto: 

« 1. o A amnistia, que se pretende, deixa de parte os crimes 
éommum;, e só S!Ol refere aos Grimes políticos; 

« 2. 0 A sabida dos comprornettidos políticos não foi um 
banimento, mas uma deportaçfto tempor~ria, como se vê pelo 
Pl'otocollo em· additamento ao sobredi to ConveniD. 

gisteatura e para todos os demais cargos do Estado. " .Em relação 
a Lopez foram estas as instrueções qqe Caxias levou de Pal'ana-
guá, datadas de 21 .de Outubro de 1866 : n Pelos actos ·de bal'ba-
ridade que na presen~e lucta tem pratieado, pelas graves offensas 
que ao lmperio tem irrogado, não merece este general a menõr 
·consideração, e ~m v'irtude do Tratado de Alliança que celebrou o 
Imperio -com a Confedel'ação Argentina e a Repubfica do Uru-
guay, não devemos com elle tratar sobre objecto algum_. .Fique., 
portanto, V. Ex. na intelligencia de que, se o mesmo Dictador lhe 
dirigir convite para conferencias, não deverá annuir V. Ex., salvo 

-se elle expressamente declarar que a conferencia tem por fim 
entregar-se elle com as forças sob o seu commando á discrição de 
V. Ex., sem a menor condição, visto que o Governo Imperial não 
ã.cceita capitulação de fôrma a lguma com o mesmo Dictadorc Se 
·a conferencia fôr solicitada para a simples troca de prisioneiro:;; 
de guerra, .poderá igualmente V. Ex. acceitar, obrando , n'este 
easo com o criterio que a Y. Ex. tanto caracteriza: Fóra d'estes 
dois caso!\ não serão ' acceitos pedidos para conferencias, quae.s- .. 
. quer que sejam. • , 
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« A satisfação, que o Brazil ou outra Nação civilizada póde 
querer, não e nunca por animosidade, mas pelo principio da . 
necessidade, até onde esta o exige, e .emquanto ella dura : a 
moralidade da pena· está, não na sua . duração, mas na sua 
imposição . -

<< Sei'Ía impolitico e odioso, faria· máo ver_.aos olhos das 
Nações civilizadas; que · o Brazil,- tornando-se juiz de UI1J.a 
-quest~o interna da Republica Oriental, abusando da sua in-
fluencia, 'identificando-se com a causa e coin .. os odios do 
partido que hoje domina essa Republica, se oppuzesse a urría 
amnistia que o chefe da Nação diz que é necessaria para Gon,. 
solidação da paz ppblica. 

« As amnistiaspm·ciaes, Senho1·,faltam quasi semp1·e ao 
seu fim: se a amnistia quer dizer esquecimento (lex oblivionis), 
ella não deve conter em si mesma uma excepção irritante, que 
'sempre recorda o facto que .se .quer esquecet~ .. 

<< A historia diz como foi desastrosa e seguida de funestas 
reacções a amnistia parcial concedida por occasião da ascen-
ção de Carlos 11 de Inglaterra .; como a amnistia concedida em 
1570 aos ·Hugui:motes preparou os horrores da noite de 
S. Bartholomeu; como foi odiqsa a amnistia concedida em 
18'16 pela Restauração, exceptuandó tantos riumes como os 
de Ney, La Vallete, Soult, Bassano, e outros. 

« A relação desta amnisiia· com a guerra do Paraguay se 
reduz á influencia que essa amnistia pode ter na Republica 
Oriental. 

-<< Se os compromettidos não pod'em influir na paz e na 
segurança da Republica Oriental, não podem influir quanto á 
guerra. Por outra, para que elles favoreçam a guerra » isto 
é, contra o Brazil, << com forças orientaes é preciso quê eUes 
possam perturbar a Republica Oriental, fazendo pronuncia-
mentos e .levantando forças; etc. 

<< Mas o Presidente da Republica nos diz que a paz da Re- . 
publiêa está assegurada e que a amnistia a não compro,.. 
mette. 

<< Florés é alliado sinc~ro, elle é quem governa, é o Juiz 
das circumstancias da Republica, elle não pode querer um!l 
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medida que comprometteria ao mesmo tempo a causa da 
Rep..ublica e i causa da Alliança » ( 12 de Novembro)·. 

Em relação á navegação dª Lagôa Mirim, ambicionada pelo 
Uruguay, Nabuco é de parecer que se façam as ·concessões 
razoaveis com as devidas garantias e compensações : · 

« Concordo . com o projecto do Protocollo, redigido pelo 
Director Geral da Secretaria,, ratificando a c0nveniencia da 
abertma da nãvegação da · Lagôa Mi~im á bandeira oriental, 
convenieneia reconhecida no art. 13 do Tratado de 1 de Se-
tembro de 18õ7 (1); e outrosím tornando essa conces~ão ga 
.navegação da Lagôa Mirim reciprocamente dep-endente da ces~ 
são por parte da Re.publica Oriental da area de terreno neces-
saria para logradouro da villa de Sant' Anna do Livramento. 

o: Concordo com a concessão da navegação, tanto mais 
quanto, além da conveniencia, reconheço· os princípios .de Dj-
reito Natural invocados pelo Ministro Oriental. 
· « Entendo, porém, que neste·Protócoílo e por connexão da 
materia devia ficar consagrada em favor. do Brazil a navega-
ção dos rios affluentes da Lagôa, o Sebollaty, Taquary e outros, 
navegação a respeito da · qual houve a pro!übição expressa, a 
que se refere o Relatorio de 1861. 

« Quizera tainbem que a concessão de navegação da Lagôa· ' 
Mirim fosse mais liberal e positiva, que ficasse dependente 
sómente da cessão do te·r.reno e dos regulamentos policiaes e 
fiscaes, e não dos exames e estudos, a que vagamente se ryfere 
o Projecto como se referiu o Tratado de 18õ7. 

« Que exames e éstudos são esses que ha nove annos não 
têm podido ser feitos? » (8 de Outubro, 1866). 

(1) " Fica reconhecida em principio a mutua conveniencia, para 
o cômmercio, a indu~tria,e benevolas relações dos dois paizes, de 
abrir, por concessão do Brazil, a navegação da Lagôa Mirim ·e do 
Jaguarão á b'andeii'a da Republica Oriental do Uruguay. » No 
Tratado de Limites de 12 de Outubrq de 1851, a Republica Oriental 
obrigou-se a ceder ao Brazil em toda soberania, para construcção 
de portos de abriga, meia legua de tetreno em uma das margens 
da emboccadura do Sebollaty e outra meia legua á margem do 
Taquary. · 



.CAPITULO V 

-O 16 DE JULHO (1868). 

·. 

Í.. ~ A divisão dos Liberaes. - Tendencias repu-
blicana.s. - Eleiçõ.es de 1.867. 

No interior, a lucta, entre as .duas fracções do pa.rtido liberal, 
era .rancorosa ·.e violenta. Lavrava odio contra Zacharias na 
?PPOsição radical, e elle parecia deleitar-se em provocai-o. 
O seu talento de orador parlamentar, emancipando-se, com a 
idade e a experiencia, e impondo-se, com o prestigio da posição, 
tinha-se tornado incomparavel. N~o era, como o de Martinho . 
Campos, uma capacidade illimitadâ ,de incommodar e abor-. 
recer o adversario, era uma especie de pugilato · scientifico. 
Independente pela fortuna, ~ristocrata por seclusão de habitos 
e altivez de maneiras, o prazer de Zacharias na vida parecia 
resur.nir-se em preparar todas as noites os golpes certeiros 
com que havia, no dia seguinte, de tii·ar sangue ,ao con~en
dor. Era-lhe preciso uma sessão cada .dia .para esgotar os 

. epigrammas, as allusões ferinas, os qúinaus humilhantes que 
levava na algibeira. Falava no Seriado diariamente, como o 
jornalista esc~:eve o artigo de fundo, com a maestria, a indif-
ferença, a versatilidade que dá o h.abito em qualquer _profissão. 
Mesmo no ministerio, o opposicionista mal se disfarçava; d~ 
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facto, o ministeo_.não .era, n'elle, ·senão um .opposiCionista á 
opposição que o combatia, á maioria que o acompanhava e á 
propria Corôa . Uma palavm assim penêteante, vitriolica, des-
denhosa, dissolvia todas as vaidades no ridículo, conoia tGdos 
os prestigios, _e natmalmente exaspeeava os advers:triGs, como 
Christiano Ottoni, qt;te possuía, em escala tambem,excepcional, 
a faculdade do vituperio. A arma d'este, porém, era pesada, 
embotada, .difficil de manejar, ao lado da lamina flexível, relu-
zente e leve do consummado mestre. Dueante os dez ultimos 
annos de sua vida, de 1867· a 1877, Zachúias, pó de-se dize e, 
exerce·no Senado uma verdadeira dictadura parlamentar: dia-
riamente o publico procura os seus discmsos para ver que cas-
tigoelle infligiu na vespera ou que iat~efa impoz aos minis~ro~ 
recalcitrantes e a seus pt·oprios coínpanheiros; elle é um 
Censor Romano, que exerce, sem opposição de ninguem, .·a 
vigilancia .dos costumes políticos, até nos mínimos porme-
nores, como o cumprimento das sobrecasacas dos senadores, ·à 
postura ministerial, a pronuncia de palavras inglezas. N'esse 
papel, elle applica pol' vezes a m(lis cwqiahte tortura a ho-
mensde altíssimo pund?nor e correcção, e isto sem conscien-
cia talvez do soffrimento que suas _reticencia·s, seus sorrisos 
glaciaes, suas concessões graciosas lhes causavam. O gosto 
da dissecção em política é um dos mais perigosos de satis~ 
·fazer sem reserva. O anatomista facilm ente _esquece que tem 
debaixo do ·escalpello as · fibeas e os nervos mais delica-
dos de um corpo vivo, ao qual a honra veda a confissão da 
dôr, e entrega-se aG prazer de retalhal-o. Zacharias tinha a 
paixão da vivisecÇão, o genio e o instincto cirmgico; sen-
tia o gozo, como que profissional, de revolver as vísceras 
para procurar ó tumoe occulto . 
. Alguns espíritos liberaes geavitam já n'esse tempo para a 
Republica, começa-se a assenta!' o plano inclinado do lmpeeio. 
Tavares Bastos, um- d'elles, escrevendo a Nabuco ('13 de De-
zembro de 1867) da « ribeira mediterranea onde fôe(l fugindo 
do inverno do Norte » ,. denuncia já a nova tendencia : « Tris-
tíssimos tempo~, Sr. Conselheiro. É a epoca deis cardeaes 
"de · casaca : aqui o Rouher, lá o nosso Zacharias! Vim_ buscar 

I . 
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inspirações á Emopa .. Levo-as, mas quão diversas do que eu 
sonhava ! Este é um mundo que se acaba. A política européa 
·estâ a tocar o seu millenium fatidico; parece que nas vesperas 
-do anno 2000, governos e povos tremem de pavor. Sente-se 
o ranger das peças de um edificio que se esborôa. )) .E refe-
rindo-se ao rumor da abdicação de Vic~or' Emmanuel : « Eritre 
parenthesis, sempre me pareceu um privilegio bem singular, 
esse que se arrogam os senhores reis; quando ninguem os 
quer, abdicam, aggravando a sorte dos povos que abandonam. 
Porque não se retiram quando ainda é tempo de curar o mal 
e. ren)over o ,perigo da anarchia? Não estou pensando no 
Brazil ao escrever estas ultimas linhas : E, com tudo, bem se 
podia pensar que o nosso Brazil achar-se-ha a braços com 
embaraços da maior gravidade, se continuar o mesmo modus 
vivendi ..... >> ( 1 ). · 

. Nabuco era contrario a todo e qualquer exclusivismo e por 
isto sentia a· dilaceração do eampo liberal. A Silvino Caval-
canti escrevia elle em 16 de Abril 1867 : « A política está 
por aqui muito complicada, e não sei qual será o de~enlace 
d'esta, a maior crise que o Brazil tem tido. Sinto estar 
mettido pela minha po::;ição n'este grande barulho. D. 

Muitos dos governistas .só esperam em Nabuco. Saldanha 
Marinho, um dos · principaes, escreve-lhe (3 de Dezem-
bro, 1867) d? presidencia de S. Paulo : « Esse homem >> 

(Ottoni a quem combatera em Minas),- « privou-me da liber-
dade, e, na falta d'esta, me acho ju1,1gido a uma posição que 

(1) Tl).vares Bastos era, pelo influxo norte-americano predo-
minante em seu espírito, um republicano natural. A consideração 
ou .coriveniencia política, que era o peso, o freio de sua imagtnação . 
republicana, impedirá entretanto sua filiação ao novo partido. 
Nem se póde dizer que a morte o. surprehendeu ainda monar-
chista. Se vivesse· alguns ann_os mais, elle teria, provavelmente, 
durante a situação liberal, representado na Camara um papel 
proeminente, se não o primeiro, e ter-se-hia identificado, em sua 
madureza e completa formação política, com a monarchia, _que 
era mais' conforme ao seu temperamento liberal-aristocratico, .ao 
seu amor da selecção, e á sua indole reformadora e-não revolu-
cionat•ia. 
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me aniquila, mas da qual não posso, nem devo sahir, para 
não dm· desculpas a nin_quem -» (ao Imperador para não es-
colhel-o senador).« Vamos por deante e chegaremos, eu ainda 
o espero. Mas, .creia, . só tenho esperança no Conselheiro Na- . 
_buco, euja lingua eu entendo perfeitamente. Com este servirei 
sempre' com vontade e dedicação : sabe o que faz, conhece 
a situação do paiz, e. procura remediar muitos males 'que nos 
affligem. >> Os jornaes da opposição-o indicam pãra o governo. 
Não sómtmte os Progressistas E} os Historicos, para quem eUe 
é a unica esperança de união do partido; Conservadores 
·mesmo, que, não julgando imminente a volta do seu partido, 
sabiam que a administração presidida por elle seria de toÍe-
rancia, rle justiça ; que a conciliação, fora o signal indelevel 
do seu baptismo ministerial, em 1853, e que elle nunca a 
abjurara. A.Nabuco, porém, não convinha o poder. ' 

Do certo elle não previa a volta. proxirna do partido con-
servado~, que parecia esphacelado desde 1862; e por isso não 
afastava a hypothese de uma nova conciliação -que unisse os 
homens de valimento. Recommendanclo ao Visconde de 
Camaragibe o Conselheiro ~ilveira Lobo, que ia presidir .a 
provincia de Pernambuco; ·dizia-lhe : « . . . é tempo de cons-
tituir uma grande opinião, patriotica, generosa, composta de 
todos que desejam salvar e engrandecer este paiz, .minado de 
intrigas e paixões exclusivistas e odiosas (1). » Nas eleições 
de 1867, Nabuco empenha-se por Fleyry, Couto de Ma-
galhães, Pinto Lima, Tavares Bastos e {Iluitos outros, sem 

(1) Silveira Lobo, entretanto, não deu treguas á opposição. No 
fundo do seu caracter político, quando não estava. apaixonado, 
elle era um tolerante; nas mãos do partido, podia, porém, tornar-
se, por indifferença, uma pura manivella. Por isso, Carnaragibe, 
depois da eleiÇão, responde assim a Nabuco : " Se me fosse per-
mittido acreditar que V. queria divertir-se com os seus amigos, 
quando me escrevia dizendo que Silveira Lobo vinha nas me-
lhores disposições de nos ser agradave.l, eu teria razão de estar 
bem molestado. Mas eu me lembro de que meu irmão Antonio ,; 
(Hollanda Cavalcanti) " já me apresentou o Cbichorro como um 
Presidente com as qualidades que eu podia desejar, e certamente 
meu irmão.não queria divertir-se commigo. " 
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levar.em conta a adhesão partidaria·, a gualidade de ministerial 
ou opposicionista, inimigo instinctivo como era de Camaras 
unanimes, para elle a degradação do system~ representativo, 
dignas todas de dissolução prévia. N'essas . eleições . Souza 
Franco, . Furtado, Chichorro, Thr.ophilo Ottoni, Valdetaro, 
Macedo, _Mello Franco, Christiano Ottoni, J. Libera to Barroso, 
Henrique Lirnpo de Abreu, Pedro Luiz, lançam .contrà o Gabi-
nete Zacharias um manifesto acrimonioso : « Em vez de tocar 
a fibra nacional, appellando para o alistamento dos volunta:-
rios ... ·-· chegou ao poQto de atirar ao seio do exército, .como 
para salvar o pavilhão brazileiro, uma centena de galés de 
Fernando de Noronha! » Por outro lado surgiam na Bahia 
.dois notaveis esquecidos, havia annos retirados da política, 
o Barão, depois Viscondê, de S. Lourenço, e o Barão de _Cote-
gipe, dizendo ao Gabinete: «Em Maio estaremos no Senado. >> 

-A victor·ia eleitoral do Governo-, porém, era -certa ~ foi geral. 
No Rio de Janeiro :venceram Conservadores nos districtos-em 
que o Governo não suste~tou o candidato liberal mais forte~ 
por não ser prog1·essista, como Eduardo de Andrade Pinto, 
Valdetaro, Pedro Luiz; Minas elegeu Martinho Campos, Chris-
-tiano Ottoni, Prados e alguns outros historicos; mas a maioria 
pmg1~essista era esmagadora; o velho liberalismo era prati-
camente repellido da Liga . . Na sessão de f867 ('1), á frente _ 

(1) N'essa Sessão de 1867, Nabuéo apenas se oceÍl{}a de trabalhos 
de legislação, con1o o projecto sobre , crimes commetticlos no 
extrangeiro, o projecto sobt~e o processo e julgámento dos privi-
legiados du Senado, a questão da revogação do seu decreto de 
28 de Março de 1857 na parte do ex-informata conseientia, a que 
-elle resiste. (Comp. torno I, p. . 326). É, porém, . ministerial conhe-
.cido, o que tolhe na Camara o pron11nciamento de seu filho, 
Sizenando Nabuco, eleito deputado por Pernambuco, .e de di-
versos amigos que se que_riari1 afastar de.Zacharias. Nabuco presta 
numerosos serviços ao Gabinete, redige , como temos visto, di-
versos .regulamentos, .decretos e projectos (o Regulamento do 

-Juizo arbitral, ,de 26 .de Junho ele 1867,- a lei d\l 14 ele Setem-
,bro de 1866, eram de Nabuco,- ver Tomo li, p. 372; .o decreto ela 
abertura do Amazonas, o projecto de lei de emancipação, etc.). 
Quanto aos seus outt•os trabalhos no Conselho de Estado, dut·ante 

· a administração do Gabinete de 3 .de Agosto ele 1866, ver acleante. 
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d'essá maioria,_o Gabinete não encontra tropeços á sua marcha _: 
a opposição dos Barões no Senádo cónverte-se em uma guerra 
de anecdotas e epigrammas, na qual ó Presidente do Conselho 
s'entia-se tambem á. vontade, e na Camara á. juventude minis-
terialista atira-se sem medo contra os v:elhos Luzias, a quem 
essa irreverencia dos moços como que. desgosta e desanima da 
politicà. A fraqueza, poréin, do Minist~rio era, por assim dizer, 
ingenita; consistia na dependeocia em que elle mesmo· se 
havia collocado para com o generalíssimo das forças brazi-
leiras em operações no Pargguay. 

11. - A questão Caxias: voto de Nabuco. 

Em começo de ·1868 surge, éom· effeito, no Conselho de 
Estado, talvez a mais singular questão sobre que elle tenha 
delib.erado : - Se o· lm pera dor devia conceder a demissão ao 
marechal Caxias; generalíssimo no Paraguay ou· ae Gabinete: 
A reunião effectuou-se em 20 de Fevereiro, isto é, no dia se-
guinte· ao da passagem de Humaitá, á hora em que os nossos 
encotit·açados já demandavam a Assuinpção, um mez antes de 
Caxias romper no Sauce a linha de fortificações do Quadri-
latero. · 

Foi efj.ta· a exposição que Zacharias fez ao Imperador em 
presença do Conselho de Estado : · 

« Senhor! Pelo transporte chegado hontem do Sul, o mi-
nistro da Guerra recebeu âo Marquez de Caxias um officio 
em que o·General pede licença para retirar-se; allegando mo-
lestia, mas recebeu ao mesmo tempo uma carta particular em 
que o Marquez expõe francamente as verdadeiras razões que. o 
levaram a dar semelhante passo. Essas razões.se.resumem ein 
acreditar o Marquez, á vista dos jprnaés e de sua correspon'-
dencia· particufar, que o G"overno, longe de ter n'elle a mesma 
confiança que a principio manifestava, procura por diversos 
modos tirar-lhe a força moral. · -
. « Quand.o .em Outubro de 1866 o Governo convidou o l\'Iar-
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quez de Caxias para ir tomar o commando das forças brazi-
leiras no Paraguay, e elle acceitou o convite, sem outra con-
dição que a de plena e inteira confiança do Govemo em sua 
pessôa; eu declarei-lhe, em conversa, que ao Governo parecia 
tão neéessaria a sua- presença no Paraguay que, se elle hou-
vesse recusado a commissão e nos parecesse que a sua recusa 
provinha da repugnancia ·de servir comnosco, esta vamos 
dispostos a deixar o poder, porque l)ara nós a guerra não era 
questão de partido, e o essencial et'a acabai-a honrosamente, 
estivesse quem estivesse no poder. · 

« O Governo pensa hoje, como em 1866, que a _presença do 
Mar-quez de Caxias é da maior conveniencia no Paraguay, e 
pois que o General inesperadamente se mostra persuadido_, 
aliás sem razão, de que o Governo lhe tira a força moral, o 
Ministerio antes quer retit'ar-se do que usar do direito de pedir 
a exoneração do General, desfazendo com este acto as· suas 
infundadas apprehensões. 

« De accordo com os meus collegas venho, portanto, pedir 
a V. M. I. a demissão do Gabinete, súbmettendo á apreciação 
de V. M. I. a carta do Marquez, que peço licença para entregar 
sem ler >> ( 1 ); 

O Conse1ho é, por assim dizer, unanime em pronunciar-se 
contra a demissão quer do Gabinete quer de Caxias. « Seria 
um perigo gravíssimo >J, diz Abaeté, « a suspeita, ainda que 
mal fundada, de se ter feito uma excepção » (na organiz0ção 
e dissvlução dos Gabinetes) « por causa de influencias mili-
tares. O sacrificio do principio da autoridade seria patente 
n'este caso. >> Jequitinhonha admira-se de que taes conside-
rações, como as que allegou, entrassem a: na bem o1·ganizada 
cabeça do gene1'al ». S. Vicente, Sapucahy, Nabuco, Para-
nhos, Muritiba, Bom-Retiro são de um só pensamento .: que o 
Governo dissipe, com explicações francas, a falsa supposição 
em que está o General de que lhe não m~rece mais a mesma 

(1) A .acta da reunião de Fevereiro fo publicada na Libe'rdade 
(Rio ele Janeiro), numero ele 2 ele Fevereiro ele 1897 !3 seguintes. 
A exposição acima é reproduzida d'essa publicação. 
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confiança. Sómeate Oliu.da é pela demissão do Ministerio e pela 
de Caxias, dependendo esta do novo Gabinete. 

Foi este o voto de Nabuco : « Não considera justificados os 
motivos que o General allega pilra pedir a demissão, maxime · 
nas vesperas de uma acção que se annunciava, e quando era 
elle o mais proprio ·para executar o plano que traçara; atten-
dendo ao caracter e aos precedentes do Marquez, crê que ahi 
houve allucinação. 

<f Seja corno fôr, o facto é muito grave ou em relação á 
guerra ou em relação á politica do paiz; ou o caso se I'esolva 
pela demissão· do Genera~, ou pela demi"ssão do Ministerio. 

« No primeiro· c;:~.so, ha a difficuldade da substituição do 
General, e o transtorno ou demora das operaçõe·s planejadas. 

« N.o segundo caso, a demissão do Ministerio para satis-
fazer ao General, e para 'se elle conservar, torna impossivel 
qualquer organização que não seja da politica do General, e 
assim haverá necessariamente uma mudança politica, por um 
modo fatal ao system·a representativo ; por diversas que fos- . 
sem as iri.tenções do General, a todos parecerá que a demissão 
pedida é uma iil)posição. 

« Nestas circumstancias, o arbitrio mais· prudente é o lem-
brado pelo Sr. Visconde de S: Vicente, isto é, qqe o Minis-
teria não conceda a demissão, t:Xplique os factos a que allude 
o General, e lhe faça sentir que são infundadas as apprehen-
sões que elle tem de que o Ministerio nã.o confia nelle ; não ha 
inconveniente nestas explicações do Governo. 

« Com effeito, se o Governo, como elle diz, tem plena con-
fiança no Gene~·al, que desar ha em que o Governo manifeste 
esta verdade, explique os factos e destrua as apparencias? 

· ·Por outro lado, explicadds os factos, .o General não será tão 
temerario que tome a responsabilidade 'de abandonar o com-
mando; deve elle pesar como maior o dever do General · ~o 
que o escrupulo do homem politico. » 

O Imperador, entretanto, não se contenta com os paréceres 
dado-s. ·« Pelo que tem ouvido, » disse elle, << é urgente uma 
decisão. Observou-se que o Marechal Marquez. de Caxias 
esperaráresposta ao seu pedid? para emprehender qualquer 
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acção .. .A' expeijencia mostra· que ném: sémpre se guarda se-
gredo. Portanto; deseja. ouvir ainda os Conselheiros de 
Estado sobre 6 qué vai expô r, para s·e não ver obrigado a 
consultai-os de :novo. Os Conselheiros viram o <J.Ue se passou. 
O Ministerio não p1'opoz alternativa sobre a sua: demissão ou 
a- do Marquez de Caxias; disse que á vista d'aquella carta 
particular do Marquez não podia deixar de pedir demissão, 
porque julgava m_ais prejudicial a retirada _do GeneraL N'este ' 
caso per·gunta :. - qual julga o -Conselho menor mal, a de-
missão do General ou a do Ministerio? » 

Collocada a questão · d'essa. fórma, por assim dizer, entre-
o poder civil e .o militar; o-Conselho · impulsivamente se pro-
nun-cia contra a primazia da - espada. O primeiro a falar é: 
Olinda que diz : _:_ « Posta a questão n'estes termos abso-
lútos, entre o Ministerio e o General, parece' que este' não deve. 
ser. conservado. » Abaeté, pe·l'suadido de que o Marquez· de 
Caxias não era o unico general a quem se pudesse con{ia1· o 
commando do exercito bmzilei1·o, pensava ser meno1· mal 
dm·-s·e--lhe a de'missão que havia pedido. Jequitinhonha, 
« .respondendo categoricamente, como ordenou S. l\'L Inipe- · 
r-ial, acha menor mal a exoneração do GeneraL >> S. _ Vicente, 
conservador, àmigo de Caxias, pronuncia-se cóntra este· 
« por amor de· ur:n grande principio. » Sapucahy acompanha-
o. Parece que o Conselho de Estado é unanime, Liberaes e . 
Conservadores, os pr·oprios· 'intimas de Caxias, são pela 
demissão do General de preferencia á, do Gabinete; e caracte-' 
r-istico da independencia política, da calma governamental de 
Nabuco que depois de todas essas manifestações, quando o· 
voto do Cons©lho era todo n'um sentido, elle, ministerialista, 
se pronuncie pela retirada do Gabinete e conservação do 
General. Foi este o seu parecer : 

· « Quanto á n(Jva hypothese, que Sua Magestade se dignou 
de prbpôr ao Conselho, is.to é, - « O que dev.~ fazer a Corôa, , 
se o Minísterio, retirando o pedido de demis~ão, propuzer a 
demissão do General? Qual é maiot· mal, se a demissão do 
Ministerio, se a demissão do General? »entende que esta hypo: 
these é grátuita; porque seria conkadi~ção que o M.inisterio 
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tendo pedido a sua demissão, julgando mais util a conservavão 
do General, viesse ao depois pedir a demissão do General para 
elle se. conservar. Dada, porem, a hypothese, seriª um funesto 
precedente para o systema. representativo a demissão do Minis-
.terio por .imposição do General ou para satisfazer ao General, · 
tanto mais que essa demissão deve, pela forÇa das coisas, 
operar·uma mudança de política, porquanto o motivo de con- -
fiança .que dete1·mina a retirada deste Ministerio ha de tornar 
impossível outra organização que não seja .conservadora. 

« 'Todavia e de presente, no meio dos elementos subver-'-
sivos que ahi estão . accumulados, e á vista da anciedade 
publica pela terminação da guerra, entende que a demissão do 
Ministerio e menor mal. 

« · Por um lado, como já disse, a demissão do general 
importaria o transtorno ou a demora das operações planejadas. 

« Pm· outro Iado, o Ministerio, fraco pela lucta em que tem 
vivido, 'não tem força para a demissão do Genel'al; ha de 
súblevar maior lucta e succumbirá pela impopularidade, 
tomando sobre si a responsabilidade da demo!'a _da guerra. 

« Conclue que na hypothese, de novo sujeita, e melhor 
conceder a dmnissão ao Ministerio, ficando p~ra o Ministm·io 
successol' a questão da demissão do General. » 

Essa attitude de Nabuco, liberal, governista, .detem o 
panico dos consel'vadores, o medo de esta!'em sustentando o 
pro-nunciamento de um general da sua: feição; Paranhos, depois 
delle, pronuncia-se pela demissão do Gabinete, e logo em 
seguida Jorres-Homem e Mul'itiba. Bom-Retiro e pela-conser-
vação do Ministerio, caso a sua retirada tenha que ser seguida 
de uma inversão de política, de uma dissolução, nas vesperas _ 
da batalha pendente; pela demissão, porem 1 no caso de ser 
possível organizar outro ministel'io do mesmo partido. A 
atmosphera no Conselho de Estado tinha mudado e dir-se-hia 
que o- Imperador respi!'ava melhol' depois que Nabuco lhe 
abrira· a porta de communicação com ·a barraca do General eni. 
chefe, que os Conselheil'os preopinantes haviam fechado. 

O Gabinete, porem, sabia fcl'ido mOI'talmente pelo dilemna 
impel'ial ; póde-se dize!' que desde essa reunião do Conselho 

UI. 8 
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de Estado elle vive á mercê do General em chefe. Que essa era 
a sua· condição, desde a demissão de · Fer1;az e os termos em 

' que foi annunciada,. não era duvidoso para ninguem ; em 
20 de Fevereiro, porém, ficou assim decidido, pode-se dizer, 
por consulta imperial. O Ministerio sentia a sua inferiori-
dade na balança em que fôra pesada perante o Imperador a 
importancia de sua conservação e a da renuncia ele Caxias. 
O voto d~ Nabuco, sobretudó po1· .ser elle ministeria-l, o havia 
esmagado. Nabuco apontara Q t1·emendo perigo para as insti-
tuições de tal precedente, mas rendia-se á neces'sidade da 
situação. Paranhos, a quem elle felicitava pelo desfecho, res-
pondia-lhe (3 de Março) : « Acceito e retribuo as congratu~ . 
!ações do grande cidadão. Quanto ao futuro, Deus o faça 
melhor do que V. Ex. prevê. Em todo caso invoco nas aras da 
patria, e n'este dia de enthusiasmo, (1) o auxilio do meu 
illustre e querido amigo, prestigioso parlamentar, abalisado 
jurisconsulto e estadista de extensas previsões. >> 

Zacharias, porém, pronuncia em Junho na Camara a palavra 
fatal,- caudilhagem. « A mudança de política interna não 
se póde operar por influencia da espada e imposição da cau-
dilhagem.>> «Quem é o caudilho? >> perguntà o Dia1·io do Rio. 
« É o Marquez de Caxias ! A caudilhagem é o exercito e a 
armada! >> O que o Conselho de Estado procurara impedir em 
Fevereiro, rompe com estrondo no Parlamento, na imprensa; 
a lucta entre o Presidente do Conselho, que se sabia con-
demnado, e o General em chefe victorioso, porque, j~ agora, 
dominava com os encouraçados todo o rio Paraguay e én-
volvia por terra Humaitá. É n'esse momento que, de volta 
da Europa, ltaborahy, que desde 18õ3 entrara por assirp 
dizer na penumbra, pronuncia na Bahia palavras que são 
recebidas, se não foram formuladas, como um programma au-
torizado de gqverno (2), e de repente esse rajo de sol nascente 

(1) Tinha chegado ·ao Rio a noticia da passagem de Huma1tá. 
(~) ·" Embora a malevolencia pinte o nosso partido, como avesso 

á liberdade, como adverso á causa victoriosa do progresso, é 
certo que o partido conservador, em todos os tempos, tem servid~ 

\ 
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illumina, de Norte a Sul, onde tudo ap.tes eram destroços, um 
exercito conservador em armas. 

Ainda dias antes de cahir, Zacharias defendeu a Caxias, 
leu a bella carta d'este dizendo que não seria no fim de sua 
carreira militar que, para evitar a censura de procrastinar 
a guerra, elle consentiria em expôr a um revez, mesmo 
passageiro, as forças que o Governo Imperial lhe havia 
confiado. Mas a ferida do 20 de Fevereiro não podia fechar, 
havia de sangrar até o fim. Era um espinho para a altivez 
de Zacharias dever alguns dias de um poder sem autoridade 
á interposição de terceiros, e estes adversarios entre elle e o 
General em chefe, de facto entre elle e a Corôa; e a sua de-
fesa do l\'Iarquez de Caxias, se era leal, era de certo forçada. A 
demora d~s operações pesava a Zacharias, e ningilem sabe o 
que teria acontecido a Caxias, se aquelle estivesse ainda no 
poder quando chegou ao~ Rio a noticia de que Osorio fôra 
repellido no reconhecimento de 16 de Julho pela guarnição de 

á liberdade e á causa sagrada da gloria e da grandeza do Brazil. 
A liberdade que é licença e desordem, o partido conservador 
repelle e detesta; a liberdade, que é condição suprema e indecli-
navel da dignidade e da vida dos povos livres, o partido conser-
vador zela e a quer. Se a liberdade é pretexto para opprimir 
direitos, ella é uma ficção detestavel; se a liberdade é o symbolo 
da anarchia, traduzida pela igualdade da servidão, nós, os conser-
vadores, a não queremos. Nós, os conservadores, quéremos a igual-
dade perante a justiça, o justo ap.reço, a igualdade do merito, dos 
talentos e das virtudes de cada cidadão, de cada homem, por mais 
humilde que seja o seu papel na escala social. Eis ahi, senhores, 
a liberdade e igualdade que honram os homens dignos de serem 
livres. A esta causa eminentemente brazileira eu sempre servi, 
porque é a causa do nosso paiz e tambem do nosso partido; é 
ainda a causa que a monarchia constitucional encarregou-se de 
manter na religião intima da sua immaculada consciencia. Entre-· 
tanto, não dissimulemos, e mesmo não hesito de dizer : esta 
quadrá que atravessamos é muito grave;· os perigos nos ameaçam 
e nos cercam por toda parte ; o patriotis_mo nos está impondo 
muita prudencia e serios deveres. Os princípios de ordem; que 
têm sido a crença e a prati<;a do nosso partido) não os abando-
nemos, não ; .seja-nos com elles cara a liberdade constitucional. 
Os perigos do presente dão a medida de toda a dedicação que os 
brazileiros devem ao paiz. » 
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.. Humaitá. A. popularidade era de Osorio, liberal, e o Minis-
teria, que já era um tanto da opposição, não podia no seu 

, inúmo deixar de :aproveitar a arma que aquella popularidade 
: lhe -dava contra· o General.em ·chefé, de quem elle agora depen-
',di·i. Osorio era e será representado desde então pel@s ·Liber.aes 
' como a victima da einu.lação de Caxias, quandc .não houve 
:mais leal chefe do queeste para um bravo·ás suas.ordens (1). 

III. ·_ Demiss·ão de Zacharias.- Chamada 
de Itaborahy . 

. Em Julho a situação torna-se intoleravel, e .o Imperador 
-toma a occasião, ·que Zacharias mesmo lhe offerece, de sacri-
ficar, 'sem o pareéer, o ministerio a Caxias. Essa o.ccasião .foi 

: a escolha de Salles Torres· Homem, que Zacharias se recusa a 
referendar. A posição do Imperador era sobranceira; fóra 
Zacháúas quem nomeara Salles Torres-Hom~m conselheiro de 
Estado e Presidente do Banco do Brazil, nem se comprehendia 

. que contra a vontade do Pre~:?idente do Conselho o nome de 
·Salles Torres-Homem pudesse figurar na lista triplice do Rio 
·Grande do Norte. Depois .de taes demonstrações da parte de 
.Zacharias, a q,ualidade de adversario politico do ministerio não 
·devia pesar um instante na balança do Poder Moderador con-
tra um homem que figurava no ptimeiro plano da nossa poli-
tica e a favor do candidato ministerial, Amaro Bezerra, que 
não tinha e nunca viria ter a mesma categoria. Ao Imperador 
·cumpria mesmo o dever de recusar-se ao capricho de Zacha-
rias, porque era evidente a idéa do legislador constitucional, 
que a-:composic;ão do Senado ·não ficasse entregue exclusiva-
mente- aos partidos, quando inventou a escolha Imperial 
d'entre ~,!fma lista" em que os partidos. podiam es.tar todos 
representados. Zacharias, por sua vez, como o auctor do 

(1) Desde que deixa o Gabinete, Zachal'ias toma-se um censor 
infatigavel de Caxias e da direcção que este imprime á guerra. 
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livro· cl'ass~co. da escora Liberal, :« o lfvro d'oiro- '»; ·con'io :foi-:: 
chamado Da Nattweza e Limites .do: Pode?' ) Modemdm·, -tinha_ ~ 

il.'essa attitude do Imperadot· o pretexto -político, a occasião 
popular, de que precisava, para sahir. O pretexto era tanto 
melhor para elle, quanto elle Q elevava á aJtur.a de um - prin~ 
cipio. 'Apezar d'essa attitudé .de' Zacharias, a verdade ·é que 
se ó Imperador recorre. a óutr;o 'Liberal', este, ·quem quer <'1ue 
fosse, teria referendado a nomeação de Salle s Torres-Homem. 
Zacharias, porém:, ai~da n'isso: faciÜtou a tariefa: ' do~ Im.p-e-
ra:dor, porque pediu-llle que o di'spensásse de- i'ndi:ca·r o seu : 
successor. O que - elle desejava era que a--situação ca\hiose -
com elle~ ; queria romper -lanças com a -proprla Corôa que : 
o --despedia, e pat'a. isso era preciso que· entre elles não se -_ 
cóllocasse o seu partido, que teria de apparar-lhe os g0lpes . . ;. 
o-- Imperador, chan1ando outro Liberal, - -partidario, como-· 
Zachari::~s, do principio (ia respop.~al:)ilidÇJ.de _minis1eri<:!l _11_o~ _ 

actos do Poder Moderador, mas que divergisse d'elle quánto 
ao ace?'to (1) da escolha de Salles Torres-Homem, po.clia 
evitar que a Cor.ôa fôsse tl'a2ida_. para· a lu c ta dos partidos, 
a cujos golpes ficará desde então directamente e~posta até 
a queda da momirchia, vinte annos d~pois; mas o pensa- • 
n1ento do Imperador estava todo concentrado na-guerra; elle: 
achava-se anciosamente identificado com a: situação -militsr 
de Caxias ; teinia, exacta-rhente n'esse momento, as mais·_ 
graves complicações externas, e por isso res9lve chamar·aoJ 
poder o partido Conservador, o qllal então tinha, aos seus 
olhos, a vantagem de · ser: - para a terminação da guerra, o 
particlo' de Caxias, seu generalde confiança; para os perigos 
que pudesse correr a alliança, 0 partido de- Paranhos, seU . 
diplomata de confiança ; para as condições criticas do The-
som:o, o partido de ltaborahy, seu financeiro de confiança, e 
que a t.udo isso reunia o ser tambem o partido de S. Vicente, 

.(1) Zacharias declarou ao Imperador que a e_scolha de senador 
pelo Rio Grand.e do Norte não era " acertada » e -por isso não 
po.dia tomar a respo.nsabilidade d'el1a. Discurso no Senado, á, apre-
sentação do gabinete ltab5rahy. __ _ -

. ' 



118 UM E;lTADISTA DO IMPERIO 

seu refor!)lador de confiança, para qua-ndo a emancipação dos 
escravos se . tornasse ·possível. ( 1.) 

IV. - , Attitude de Nabuco. O discurso 
do sorites (17 de 'Julho de _1868). 

Nabuco durante o Ministerio Zacharias tinha-se conser-
vado quasi sileÓcioso; no dia, porém, em que se apresenta 
no Senado o ministerio conservado!', é elle quem rompe o de-
bate. -Foi esse o grande acto impulsivo de Nabuco; o mo-
mento, por assim dizer inconsciente_, em que o deus desco-
nhecido se apossa do oraculo e lança pela bocca d'elle palavras 
irretractaveis, que geram o panico ou inflammam o enthu-

(1) Em um opusculo (1886), O Erro do Imperador, o presente 
escriptor accusou o Imperador de ter retrogradado na questão dos 
escravos ~hamando os Conservadores ao podei-. Á margem do 
folheto o Imperador l ~tnçou a seguinte resposta: "Foi pelo desejo 
de terminar a guerra com a maior honra e proveito (em relação 
ás nossas relações externas) para o Brazil que não cedi na esco-
lha do senador. O ministerio lib-eral não podia continuar com a 
permanencia de Caxias á testa _ do exercito, e eu não pensei em 
meu genro senão em ultimo caso. » Essas preciosas notas do 
Imperador; algumas das quaes são citadas mais longe, foram 
copiadas pelo sr. Joaquim de Sequeira que m'as communicou. 
Taes notas e as notas ao livro de Tito Franco e ao livro de Pres-
sensé, Les origines, são as unicas do, Imper~;~.dor de que tenho 
conheci'mento, sem falar de algumas palavras escriptas á margem · 
de outro folheto meu, este de 1891. Segundo, porém, o que o _pro· 
prio Imperador me fez a honra de escrever, mandando-me as 
notas lançadas n'esse meu escripto, - Agradecimento aos Per-
nambucanos : << Lêa-me e restitua-me o folheto, pois, sempre 
teriho addicionado assim as parcellas de minha vida •, devem ser 
numerosos os opusculos políticos annotados por elle . É desne-
cessario encarecer a importancia que teria a reunião d'esses 
apontamentos esparsos e na sua maior parte in editos, assim corri o 
da correspondencia do Imperador, que deve ser, e o leitor d'esta 
obra o avaliará pelos trechos que tive a fortuna de poder inserir 
n'ella, uma verdadeira mina de revelações auto-biographicas 
sobre os motivos que determinaram os seus actos e os princí-
pios que o guiaram na construcção do seu reinado. 



O 16 DE JULHO ('1868) 119 

siasmo nas mulÚdões impacientes, á espera da enunci~ção 
prophetica. . 

o- debate foi solemne como todos os que precediam as dis-
soluções, tão solemne·s como estereis, a causa já estando 
julgada. A Camara rriesma tinha-se reunido no reci'nto e 
nas tribunas do Senado para em vir, n'essa sessão de 17 de 
Julho de 1868, a primeira palavra sobre a sua sorte. O dis-
cur·so que Nabuco pronunciou foi curto, mas ~foi talvez o 
facto de mais sérias consequencias em sua ca1·reira politica. , 
Com effeito, esse discurso, que será conhecido como o dis-
curso do so1·ites, é o estalo da geleira que se vai preci-
pitar das altUI'as do Senado e do Conselho de Estado ; por 
outra, é o signal de uma d'essas desaggregações de systema:s, 
que começa ·ás vezes por q.ma palavra de premuniçào, por 
uma reivindicação justa, por uma reforma simples, pela li-
mitação de um abuso inveterado, mas que n·a marcha as-
sume outro caracter; não é mais o retoque, o traço fino, 
quando seja profundo ou abstracto, de juristas, pu~Iiscistas, · 
ou philosophos ; adqflire, como principio corrosivo, o odio, 
o despeito, a maldade, o mal-estar dos descontentes; como . 
força mechanica, a torrente das aspirações irrealizaveis, das 
idéas novas indefinidas, da antiga ordem de coisas desapon-
tada:, até que o campo das instituições fica todo coberto ~das 
?'aches moutonnées da Revolução. Bastou o fervor, a fé viva 
d'essa palavra inesperada, para unir as duas fracções hostis -
do partido liberal em um só corpo, para infundir na opinião 
liberal, rio momento em que era rejeitada do poder, a reQ.o-: 
vação de uma vida amplíssima, como nunca tivera, porque 
a vida não é senão a posse do futuro pela confiança e, em 
política, pela certeza do triumpho interrompido. No momento 
da quéda, da morte política, a intensidade d~essa intimação 
de uma resurreição infallivel, feita por Nabuco do alto da tri-
buna do Senado, insufflará no partido liberal esperança qu~ o 
não deixará dissolver-se nem effeminar-se durante os dez an-

. nos que se vão seguir. Sua vehemencia, n'essa occasião, honra 
a generosidade do seu temperamento : não era elle que cahia 
e sim um minist.erio, cuja política ell~ não defendera; iden-
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ti ficar-se com · uma situação quando ella cae, e com uma con~ 
vicção que não se mostrou quando ella estava no fastigi(), é 
pelo menos· a prova: de que se não é cortezão da fortuna. · Esse 
discurso fazia de. Nabuco, n'essa hora mesma e no proprio 
Senado, chefe do partido libr.ral unido; obliterava compfe-
tamente',_ aos olhos dos Hist01·icos, as .sua origem. conserva-

. dora, assim como a de todos Ós ela mesma proceclencia. É 
nos momentos da l'JrOvação. e da adversidade que o verda-
deiro chefe se faz e se impõe, porque n'elles é que o desinte-
resse dos motivos se torna visivel para todos. · Mas ele que 
servia a um homem sem ambição como Nahuco, a nova 
categoria de « chefe dos chefes )), ele « Agamemnon ))' que 
elle vai occupar nos conselhos do pa1tido durante esse ·sitio 
de dez an nos em torno do poder pessoal? O. seu movimento 
fôra espontaneo, puro, desinteressado ; não· fôra senão a ap-

_prehensão, pela primeira vez nítida, clara, offuscante, da 
· realidade do nosso systema politico, que nunca foi, nem 

poâia ser, outrà cóisa, em falta de eleições verdadeiràs, senão 
· a alternação dos partidos no governo a contento do Impera-

dor. o discurso de 17 de Julho foi um acontecimento decisivo, 
n'este sentido : que se Nabuco tem pronunciado outro, to-
mado outra attitude, declarado a bancarrota ela Liga, rei-
vindicado a sua liberdade de acção, começado a distanciar;-se 
;:orno Olinda, a feição da nossa política teria sida inteiramente 
diversa. Estava nas mãos d'elle n',esse momento, -que era 
um verd.adeiro :n:íomento de creação, em · q!le, portanto, só 
podia intervir um fiat, uma palavra creadora, como a sua 
foi sempre em politica, - ou dissolver a Liga, accentuando 
a autonomia do seu elemento conservador, levantando o 
principio da autoridade; ou dar o signal da união, do esque-
cimento do passado, para a . formação de um grande partido 
democratico, homogeneo, que disputasse a popularidade á idéa 
republicana, cuja força imaginativa Nabuco recompunha lem-
brando-se de 1831. Qualquer dos dois caminhos, parece 
certo; teria conduzido aq_ mesmo desenlace, através sómente 
de regiões · differentes. Robustecer o: a oligarchia )) , era 

· talvez precipitar ainda mais rapidamente a imaginação, o 



o· 16 DE JULHO (1868) 121 

enthusiasmó liberal, para· a ~epublica. N'essa niánifestação 
repentina contra o absolutismo da Corôa Nabuco gra movido ' 
pelo instincto monarchic9, pela idéa de evitar a debandada, o' -
abandono. O tom do discurso é deliberado, mas entrecortado, 
nervoso, quasi jactante, - no emtanto impulsivo, - como 
se o orador estivesse fazendo um esforço e a·ssumindo uma 
attitude,_ de que só elle mesmo podia calcular toda a gravi-
dade, medir as consequencias ulteriores. Reproduzo-o na 
integra porque, de algum modo, com elle começa a phase 
final do Imp~rio : 

« O Sn. NAnuco :- Sr. Presidente, sou chamado á tri-
bunapor um motivo que mn minha consciencia-,. (talvez esteja· 
em eno), é muito imperioso. Este motivo, ·senhores, é que 
tenho apprehensões de um . governo absoluto ; não de um 
governo absoluto · ~e direito, porque não é possível neste paiz 
que está na America, mas de um governo absoluto de facto. 

« O Sn. ÜTTONI : - Apoiado. 
- (( o -sn. NABUCO : - o porque, senhores, hei de dizer. 

« Apenas quero fazer um protesto contra a legilimidade 
do ministerio actual. .. 

« O Sn. 0TTONI: - lHuito bem. 
« O s ·n. NAnúco : - ... mas peço aos nobres ministros 

da Corôa que, se porventura acharem inconveniencia no que -
digo, em relação é posição- que occupo de Conselheiro da · 
Corôa, eu lh~s peço, digo, a exoncr·ação do cargo de Conse~ 
lheiro de Estado, porque, senhores, p_refiro a tudo a missão 
que recebi dos meus concidadãos de acompanhar a opinião 
que me elegeu e que me collocou neste lugar. 

« O Sn. 0TTONI : - Muito bem. 
• << O ~n. NAnuco : - Ja declarei que não pretendia dizer 

senão muito poucas palavras. Segundo uma expressão que . 
em outros annos eu repetira quando ascendeu ao poder o 
ministerio de 24 de Maio, eu direi : « Não é . aqui que se 
fazem ou desfazem os ministerios. >> Não quero demorar o 
momento em que o ministerio deve ouvir o ve1·edictum dos 
eleitos immediatamente do povo a respeito da sua approva-
ção ou da sua 1:eprovação ;· quero apenas fazer um protesto 
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(eu jà vou dizer), não sobre a legalidad<il do ministerio actual, 
'porque em verdade a Corôa tem o dü·eito de nomear livre-
mente os seus mi-nistros, mas sobre a sua legitimidade. E 
vós -concebeis a differença que ha entre legitimidade e lega-
lidade. A escravidao, verbi gmtia, entre nós é um facto au-
torizado por lei, é um facto legal, mas ninguem dirá que é 
um facto legitim-o, porque é um facto condemna:do pela lei 
divina, é um facto conderÍmado pela civilização, é um facto 
condemnaclo pelo mundo inteiro. 

« Dizia Santo Agostinho que a Providencia era tão grande 
que não pennittia o mal senão porque era tão poderosa que 
delle derivava o bem. O bem a que eu alltido, senhores, é a 
unidade do partido liberal, é a concentração de todas as 
forças democraticas no sentido de salvar o systema represen-
tativo, que entre nós está em manifesta decadencia. 

« Se me levasse pelo meu coração, eu seria todo do gabi-
nete actual, porque reconheço no .ministerio todas as habili-
tações (apoiados), tenho ahi amigos a quem respeito, cara-
cteres a quem consagro dedicação e até fanatismo (apoiados); 
mas, senhores, a minha cabeça diz-me que devo ser do meu 
paiz, que devo cumpri!' a missão· que delle recebi. 

« Está demonstrado o bem a que eu alludia. Este bem, 
senhores, é, como disse, a concentração de todas as forças 
liberaes para o grande fim da salvação do systema represen- . 
tativo no Brazil. 

« Nem é occasião hoje de inquiri~ porque eu sou liberal, o 
que poz em duvida o nobre senador pela minha provinda. 

« O SR. BARÃO DE S. LouRENÇO : - E ainda ponho. 
« O SR. NAnuco : - Ah ! ainda põe ! 
·«· Bastaria, senhores, este facto de anormalidade, de ex-

_cepção do systema representativo para justificar o meu con-
curso com as forças que se acham congregadas, para o grande 
fim da sa~vação do systema . representativo. 

, - E como não inquiro qual a razão por que o nobre mi-
nistro dos negocios Estrangeiros, qual a razão por que o 
nobre ministro dos negocios da Justiça; qual a razão por que 
.o nobre ministro dos negocios da Agricultura_, exprimem hoje 
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no ministerio uma opinião cqnservadora, quando eBes foram 
proximamente liberaes, não deveis · inquirir qual a razão, se 
não .houvesse esta a que alludo, por que ine acho unido ·com 
os liberaes pal'a aquelle grande fim. 

« Senhores, havia no Parlamento uma maioria liberal 
constituída pela vontade nacional ! uma maioria tão legi-
tima, tão legal, como têm sido todas as maiorias que t~mos 
tido no paiz .. : 

« 0 SR. ZACHARIAS E OUTROS SENHORES : - Apoiado. 
· « O SR . NAnuco: - ... tão legitima, tão legal como po-

dem ser todas as maiorias, que hão de vir emquanto não ti-
vermos liberdade de eleição (apoiados)... -

« O SR. VrscoNDE DE JEQUITINIIONHA : - Isso é exacto; 
todas são assim. 

« O 'SR . . NAnuco : - Haviá um ministerio que represen-
tava essa polrtica. E dizei-me : essa política tendia a de-. 
crescer? Não; pelo contrario, tendía a augmentar, tendia· a 
um grande desenvolvimento, desde que o nobre senador pela 
província do Rio de Janeiro (Octaviano) aconselhou a unidade 
dos lado:;; em que se dividia o partido liberal. 

o. Essa maioria tendia, por consequencia, a crescer; o mi-
nisterio, que a representava, decahio, não por uma vicissi'tude 
do systema representativo, não porque uma minoria· se tor-
nasse maioria, mas ·-por differenças que houve nas relações· 
da Corôa com os seus ministros. 

cc Dizei-me : o q.ue é que aconselhava o systema represen-
tativo? O que é que aconselhava o respeito á vondade na-
cional? Sem duvida, que outro ministerio fosse tirado dessa 
maioria. Mas 'fez-se isto? Não, senho1'es; e devo dize?', foi 
uma fatalidade pam as nossas instituições. Chamou-se um 
ministerio de uma política contraria, adversa á-política do-
minante, á política estabelecida pela vontade nacional : Joi 
chamada ao ministerio uma política vencida nas urnas, que 
tinham produzido a maioria que se acha vigente e poder·osa 
no Parlamento. 

cc Isto, senhores, é systema· representativo? Não. Segundo 
·os preceitos mais comezinhos do regimen constitucional, os 
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ministerios sobem por uma maioria, como hão de descer por _ 
outra maioria; o Poder ~1oderadoe não tem o direito de· des- · 
p~char ministros como despacha empregados,. delegados e 
subdelegados de policia; ha de cingir-se, para organizai' mi.., 
njsterios, ao peincipio dominante do systema representativo, 
que e o principio das maiorias. 

« O .SR . 0TTONI E OUTROS SENHORES : - Apoiado. 
c O SR. NAnuco : - Por sem duvida, senhores, vós -não 

podeis levar a· tanto a attribuição que a Constituição confere 
á-Corôa de nomear livremente os seus ministros ; não podeis · . 
ir até o ponto de· querer que nessa . faculdade se envolva O· 

direito de fazer política sem a intervenção nacional, o direito 
de substituir situações como lhe aprouver., 

« Ora dizei-me : não é isto uma farça? não é isto um vel'-
dadeiro absolutismo, no estado em que· se· acham a's eleições 
no nosso paiz? Vêde este-so1'ites fatal, este s61;ites que ácaba 
com a existencia do systema representativo; - o Poder Mo-
derador pó~e chamar a quem quizer para organizar ministe-
ierios ; esta pessoa faz a eleição, . porque h a de fazel-a ; esta . 
eleição faz a maioria. Eis ahi está o systema representativo 
do nosso paiz ! 

« O SR. FoNsECA É como tem sido. 
- (( o s·R. SILVEIRA DA MOTA : - É o que estava. 

« Q SR. BARÃO DE S. LouR.ENÇO : - Peço a palavi'a. 
<< O SR. NAnuco:- Vós vos queixaveis, senhores, de 1863, 

eu tambem me queixei, como os Úberaes tinham o direito 
de sé queixarem de 1842, de 1848 e de 1868; mas vêde a 
differença que ha de 1868 para 1842, 1848 e 1863. É que· 
em 1842, em 1848, em 1863, havia um ministerio que tinha. 
Jsubido ao poder por meio de uma maioria parlamentar; mas 
hoje, não. · 

« O SR. RoDRIGUEs SILVA : - Em 1848? Foi a pat1;ulha .. 
<< O SR. NAnuco :: - Em 1848 havia um ministerio que 

tinha subido ao poder por meio de uma maioria, o minis-
teria existente, náo me refiro ao novo ministerio .. 

<< Mas não quero, como ja disse, demorar os instantes em 
que o novo ministerio tem de ouvir o ve1'ediclum parlamen- · 
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· tar. Contento-me simplesmente com. fazer este protesto, como 
hei de fazer outros e deserivolvêl-os, se porventura o minis-
tel'io não tiver de dissolver a Camara dos St•s. Deput<;tdos, 
matar completamente esta situação . 

« No coração do proprio .ministerio, como na consciencia 
de nós todos, está o reconhecimento da illigitimidade do Ga- -

. binete actua:I é de todos os ministerios que forem sabidos, 
não das maiorias, mas simplesmente da vontade do podet· ir-
responsavél. -
· « Esta é a minha opinião. 

« O SR. OrroNr E ourRos SENHORES Apoiado, muito 
bem. ·» 

Nabuco com essas palavras acreditava fazer a photographia 
do nosso systema representativo, dizer a verdade ao paiz e 
á Corôa com a franqueza que a sua posição lhe impunha : a 
sua attitude pareceu, entretant_o, um .rompimento com o Im-
.pet·ador, porque a: liberdade do seu commentario constitu-
cional, que não visava a acção pessoal do soberano e sim a 
falta de eleições, que o tornava arbitro dos destinos do paiz, 
não foi sufficieritemente attenuada para as massas. Pela pri-
meira vez no Senado_ falava-se essa linguagem, taxava-se de 
illegitimo o uso de uma attribuiçãõ. constitucion-al; -e -pela 
primeira vez um Conselheiro de Estado abria mão da sua 
posição nos ·conselhos da Corôa pat·a manifesta~· ao pajz, do 
alto da sua ·cadeira de senador, as «suas app1·ehensões de um 

. govm·no absoluto de facto. >> A verdade, entretanto, é que 
Nabuco assim procedia cheio de respeito pela pessôa -do Im-
perador, e só com o pensamento de evitar as conseguencias 

. do golpe que elle qualificou como uma fatalidade pa1:a as 
nossas instituições. · 

A surpresa de 16 de Julho deve ter sido gt·ande n'elle, para 
assim transformai-o de repente em censor publico da Corôa. 
Não era de certo a . primeira vez, ·no seu longo reinado, que 
o Imperador chamava ao poder a pequena minoria da Camara, _ 
com hypotheca tacita da dissolução ; essa subversão dos par-
. tidos _em maioria tinha-se dado por vezes, mas só outra ge-:-

• 
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ração conhecera igual crise, isto é, um golpe directo da Corôa: 
a demissão de Paraná em ·1844 pela recusa de uma demissão 

. dentro das attribuições do Executivo, seguida do golpe de 
2 de Fevereiro. Em 1848 a quéda dos Liberaes foi obra, por 
assim dizer, da sua propria maioria r:.ta Camara. Em 1842 a 
dissolução da Camara Liberal foi tambem uma intervenção.da 
Corôa, consequencia da· victoria que ella tinha dado a Aure-
liano Coutinho em .1841 contra os seus collegas do Gabinete 
da Maioridade ; mas esses primeiros annos do reinado ainda 
eram de revolução e o Imperado!' tinha dezeseis annos. A dis-
solução de 1863 foi uma insensivel inclinação, talvez, da parte 
do Imperador, mas existia um Gabinete que tivera maioria, 
quasi unanimidade na Camara e que, portanto, segundo a 
pratica parlamentar ingleza, adquirira o direito de dissolver. 

Durante mezes a distincção entre legalidade e legitimi-
dade, o temor do absolutismo, o sorites constitucion.al do 
discurso de 17 de Julho, figurarão proeminentemente na 
imprensa politica, applaudidos pela Liberal, flagellados pela 
Conservadora ( 1 ). Os velhos Liberaes acreditavam remoçar, 
ouvindo em linguagem de 1868 os sentimentos da Regencia. 

' « Nessa sessão », escreve Christiano Ottoni (2), « T. Ottoni 

(1) O Correio Mercantil, sobretudo, não poupa " o Conselheiro 
de Estado infiel, que trahio o seu juramento >> : " O theorista da 
dissolução de 1863, o estadista que encontrou sempre, no seu ecle-
ctismo político e na sua jurisprudencia romana, uma palavra de 
grande effeito mômentaneo, quebrou à silencio e gritou inconti-
nenti : - Abiiolutismo, Illegitimidade . " O Diario do Rio tinha 
um riso forçado : " -0 uti possidetis e o statu quo do sr. Nabuco 
foram ·inve nções uteis, mas o grande alchimista está ameaçado 
de perder todo o seu credito com a sua famosa descoberta do re-
cente absolutismo . • 

(2) Biographia de Theophilo Ottoni, 1870, com a inscripção: 
Feminis lugere honestum est; viris, meminisse. 

Por· esse .discurso Nabuco recebe numerosas adhes.ões de an-
tigos Liberaes, dos que se chamavam genuínos, âssim o barão, 
de Palmares; Aprigio Guimarães : " agora vou ser soldado. >> As 
Assem bléas Provinciaes, todas Liberaes, felicitam-no. Agradecendo 
á. de Pei•nambuco elle expressa " a funda esperança de que, 
passados os dias difjiceis que correm, a nossa Monarehia Con-
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não pedio a palavra, porque adherio, em tudo e por tudo, ao 
pronunciamento do sr. conselheiro Nabuco .. Acabava eu de 
ouvir a S. Ex. e fortificava-me com a sua sabia lição para 
lavrar. o meu·timido protesto na outra Camara, quando, ao 
sahir, o senador Otton.i ·me disse estas palavras :. - Ouviste 
o Nabuco ? Eu não pedi t;t palav1·a, po1'que nada tinha a ac-
c?·escentm· : limitei-me a applaudil-o. » 

V. - Nabuco sustenta perante o· Imperador o 
principio : « O rei reina e não governa .o. - Dis-
solução da Camara dos Deputados. 

A dissolução era certa, mas o Conselho de Estado tinha de 
ser ouvido sobre ella, e para esse fim foi convocado. Na sessão, 
de 18 de Julho, Nabuco teve assim de repetir perante o proprio 
Imperador o que dissera do nosso regimen no Senado, sus-
tentando deante d'elle o principio- o 1·ei 1·eina e não go-
verna. Nas actas do Conselho de Estado o seu voto está 
resumido d'este modo, muito imperfeito : 

« O Conselheiro Nabuco considera mera formalidade ·esta 
audiencia do Conselho de Estado sobre a dissolução da Camara 
dos Deputados, porque lhe parece uma questão· prejulgada, 
dêsde que foi chamado ao poder o partido Conservador. 

« Todavia vota contra a dissolução, ponder·ando os perigos 
que vê na eleição, a que se vai proceder no estado de guerra 
que preoccupa toJa a força regular, assim como nas reacções 
provocadas pela inversão das posições officiaes e pela dieta-
dura proveniente da dissolução. · 

« Que a eleição não póde ser livre, como se suppoz, por-. 
quanto vai ser feita sob a pressão dos meios excepcionaes 

stitueional, ajudada pela verdade da eleição, pela aetividade 
da vida loeal, e rea·lidade pratica da liberdade individual, ha 
de attingir um futurQ grandioso e digno da .A,_meriea, onde 
ella está eolloeada. >> -
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que o estado de g1,1éna tem attribuido ao governo e sob a 
ameaça da inversão official, que se deve opet'ar pela ascensão -
da nova politica; que assim a nova Camara se ha .de resenti1~ 
.do mesmo defeito irrogado á Camara actual por ser eleita .no 
estado de ·gl]erra . 

. « Que em vez de considerar um mgl a fusão das fracções 
divergentes do partido Liberal, elle vê uma g:arantia çlas 
instituições e·da ordem publi <>Ja na unidade e direcção regular 
do partido Liberal. -

« Que não pensa como um no})l'e -Conselheiro de Estado, 
que o precedeu, quando suppoz que a questão que motivou a · 
·demissão· do l\finisterio implicava um principio do partidu 
Liberal e pois seda impossivel outro l\finisterio da mesma 
opinião. Que quando mesmo houvesse uniformidade no prin-
cipio, podia dar-se divergencia _na applicação entre o 1\finis-
terio dissolvido e um novo 1\finisterio. 
, « Que elle Conselheiro segue a maxima do 1'ei 1'eina e ~ão 
governa, e por isso mesmo segue o principio de que o Poder 
Moderador é livre e deve ser sobranceiro aos interesses p.oli-
ticos dos ·pat·tidos: o Podet' l\1odet·ador é Juiz e para ser Juiz 
não deve ser parte. Fazendo outras considerações vota · contra 
a dissolução. » 

Esse breve apanhado não dá idéa do que deve ter -sido a 
oração de Nabuco pet·ante o Imperador, a julgar p~lo teste-
munho que elle conservou erúre os seus papeis, em um bi-
lhete a lapis, como os conselheit·os de Estado ás vezes escre-
viam uns aos outros dut·a·nte as sessões do Conselho. «Homem 
habil, habil e habil »_,dizia-lhe S. Vicente, « ha de d(!r-me um 
pedaço da altura physica e da altura intellectual; e, s,e não, 
intento uma acção de partilha, porque a intelligencia é ·O pa-
trimonio commurn da humanidade e, como fui lesado, vou . 
ao - commum dividendo (1). » A felicitação de S. Vicente 

(1) Sapucahy tambem escrevia-lhe este bilhete : << Não pense 
Y. Ex, que sou apaixonado pelo novo Gabinete. O que sustento é 
que elle tem capacidade para o mister. Direi francamente, e não 
o occulto a ninguem, que ficaria mais satisfeito se V. Ex. fosse 
organizador de um Ministerio. " 

..--
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póde-se considerar a do futuro Presidente de Conselho. Suas 
palavras de sympathia a Nabuco, na hora: da reacção e adia- _ 
mento da causa commum da emancipação, envolvem um 
compromisso, a intelligencia de que o pacto entre elles con-
tinua o mesmo na nova situação. · 

m. 9 



CAPITULO V 

NABUCO CHEFE LIBERAL 
' . -

I. - Fundação do Centrp Liberal. Nabuco 
Presidente. 

Começa então o decennio de opposição Liberal, durante o 
qual Nabuco será o chefe espiritual do partido, o promulga-
dor das suas idéas, D seu oraculo nos lances e perplexidades 
da politica, quando se veja collocado entre o dever e a occa-
sião; a principio, tomado elle mesmo de enthusiasmo pela 
união de Liberaes e Progressistas para a realização das refor-
mas,.fallando ao partido impaciente, para fazer proselytos, para 
inspirar-lhe ardor e coragem na adversidade; depois, con-
trariado com as dissenções intestinas, as rivalidades pessoaes -
e, em 1870, com a defecção de um elemento em que tinha 
esperança, o qua-l se destaca pai·a formar o partido Republi- . 
cano, se ainda não· roubando a popularidade, diminuindo já 
a força democratica da bandeira Liberal, até então a mais ade-
antada; em 1871; desgostoso, offendido pela má vontade vi-
sivel contra a sua politica de apoiar a Rio-Branco na qu~stão 
servil; por ultimo,_ deante da realização, uma por uma; das 
idéas inscriptas no programma Liberal pelo partido Conser-
vador, desanimado, convencido de que os dois partidos 

') -
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tinham entrado em uma a_posta, erií. uma carreira de innova-
ções radicaes, que só podia acabar na Republica. Nos ultimos 
annos d'esse periodo, que são os · annos finaes da sua vida, 
elle fallará, póde-se dizer, não mais para despertar o enthu-
siasmo pelas reformas, màs para moderar o ardor do seu par-
tido e conjurar a catastrophe. 
· Era preciso uma grande ·habilidade para reunir n'um só 
corpo inimigos que na vespera eram inconciliaveis. A prin-
cipio as difficuldades sãg grandes, o nome de Zacharias, o 
ex-Presidente do Conselho, ainda não é tolerado pelos que elle 
acabava de combater a s·eu mo~o. Em 2õ de Julho de 1868, 
realisara-se a primeira reunião « fusionista )) em casa de 
Nabuco, e n'essa reunião ficara bem patente a separação . 
.Christiano Ottoni propuzera como bandeira do partido a ex-
tincção do Poder Moderador ( 1 ). Nomeara-se um Directorio 
provisorio composto de Na'buco, Zacharias, Silveira Lobo, 
Theophilo Ottoni e Octaviano, mas esse Directorio não func-
dona. Octaviano desculpa-se perante Nabuco : « Sabes como 
a.precio o Zacharias por seus grandes talentos, e sempre fui o 
seu sustentador no partido Liberal, quando se du-vidava d'elle, 
no começo da Liga. Mas se é exacto que na rennião se repelliu 
o nome do Souza Franco e do Furtado, ·pergunto-te : -
Fica-me bem ser Di1·ecto1'? )) «Identifico-me com tudo quanto 
diz n'esta carta o nosso collega )), accrescentá:va Theophilo 
Dttoni (2). 

(1) Ver os Programmas· dos Partidos e o Segundo Imperio, 
<le Americo Brazilien'se, que · estava presente, e a Opinião Li-
beral (1868). 

(2) Com relação. a essas reuniões e á attitudc de Nabuco, en-
contra-se nos seus papeis o seguinte bilhete de .Paranhos, então 

. ministro dos Negocias Estrangeiros. cc Não tenho ido vêr a V: Ex. 
<:_om receio de ser obrigado a p.rendel-o em flagrante, visto que, 
segundo por- ahi se diz, -V. Ex:. está em conspiração pet•manente. 
Diga-me se os seus. receios de absolutismo vão ao ponto de nfi.o 
{]Uerer que eu o visite. Se não ha interdicção, quando poderei vel-o 
sem perturbar as suas sessões Liberaes? » 10 de Agosto. Nabuco 
responde: « A preciosa carta de V. Ex. causou-me grande prazer, 
pqrque nada me seria mais ·sensível do que a quebrada nossa ami~ 

- · 



132 UM ERTADISTA DO IMPERIO 

. Escrevendo a Buarque de Macedo, que . muito se distin-
guira na Legislatura de 1867-1868 pela .sua actividade e 
pl'Oficienci~ em assumptos a,_dministeativos, diz-lhe Nabuco 
em 7 Setembro (1868) : « O Directorio Central ainda não foi 
organizado, porque em vet•dade ainda não está consolidada a 
união das fracções .Liberaes. Con·correm muito para isto os 
resentimentos pessoaes ainda não esquecidos, o desaccordo 
nas idéas e nas esperanças. Alguns pretendem reformas 
exageradas e imprudentes. Outros não tem mais confiança 
n'esta ordem de coisas e pensam que a Monarchia está aca-
bada e não ha que fazer. Esta desot~ganização do partido Li-
beral parece uma fatalidade que nos arrebata para a revo-
lução. Tenho antes querido deixar que as coisas corram 
assim, governadas pelo instincto, do que precipitar uma orga-
nização ephemera, que pôde produzir maior mal. Depois da 
eleição municipal, e talvez com a lição que ella deve ensinar, 
pôde ser que alguma coisa se faça. Veremos. » E, comple-
tando a idéa d'essa carta, a Dantas e a Leão Velloso : « Ha 
outros que perderam todas as esperanças, consideram que a 
Monarchia está finda e não ha que. fazer por ella e cruzam os 
braços. Esta desorganização do partido Liberal parece uma fata-
lidade ... Em meu ·conceito, organizado o partidú Liberal, elle 
ainda poderia dominar sob a Monarchia e fazer muito com 
ella. Não me parece bom conselho ferir directamente a Corôa 
e tornai-a responsavel pelo que fazem os Conservadores. 
Este caminho conduz á revolução e torna impossível,· sem ella, 
o partido Liberal. » 

Como se vê, ao mesmo tempo que apontava para o poder 
discricionario da Corôa, effeito da falta de eleições verdadei-
ras, perigo e não privilegio, que o Imperador ~ra o primeiro 
a querer conjurar, Nabuco não queria que os golpes da op-
posição attingisssem o Imperador. A iniciativa d'este não tinha 
limite algum desde que a dissolução, que era acto seu, dava 

zade. V. Ex. pôde vir a esta sua casa quando quizer, porque ja-
mais será obrigado a prender-me no flagrante a que allude. E o 
meu porteiro tem ordem para franquear-lhe a porta. , 
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sempre em resultado uú1a ·maioria ministerial,_ mas podia-se 
crear um limite- pela reforma eleitol'al. O Imperador não era 
r~sponsavel pelo systema das -candidaturas officiaes, que elle 
sempre condemnara e que os partidos crearam e aperfeiçoaram, . 

• e 9-o qual resultara poder elle sempre dissolver sem receio de 
se en·ganar sobre a tendencia da opinião. No fundo o que se 
imputava ao Imperador era. ainda o defeitÓ da má educação 
dos partidos. Quando elle chamava ao poder o partido Con-
servador ou o Liberal em minoria na Camafa, e lhe concedia 
a dissolução, não ·lhe dava carta branca para eleger a nova 
Legislatura á sua feição; se ella sahia invariavelmente assim, 
é que não havia nas eleições outro molde, em que se fundisse 
a opinião do paiz, senão o do partido no poder : a responsa-
bilidade moral e polihca da candidatura official, exclusiva e 
triumphante, não úa do Poder Moderador; mas da escola dos 
partidos, dos estadistas que dirigiam a opinião e que entre si, 
uns com os outros, uns contra os. outt•os, faziam a politica 
toda do paiz: A seu filho, o presente escriptor, então estu-
dante de Wreito no Recife, Nabuco escrevia :em 1869. : 
« Muito e muito repl'ovo a linguagem da imprensa d'ahi para 
com o Imperador. Isto impede a reprganização do _partido 
Libet·al e prolonga e consolida a dominação dos Conset·vado-
res.· .. Em caso extraordinario uma insinuação ao Imperador 
pode ser cabivel, mas deixar o Ministerio e os Conservadores 
em paz para atacar o Imperador é imprudencia, senão imbe-
cilidade ... Mal com elle, peo1· sem elle. » 

Era preciso, porém, ol'ganizar a ÜpflOSiÇão, descobrit· o meiq 
de evitar as grandes reuniões do partido, que traziam attritos 
·entt·e os advet'sarios da vespera; consolidar a sutura de 16 
de Julho. Para isso Nabuco lembra-se ela reunião dos Se-

(1) O mesmo recoÍ11mendava sempre e a todos; Dantas respon-
dia-lhe (Setembro de 1868) : « Estou de accordo inteiramente na 
opinião de que a opposição não devera attingir a Corôa; por modo 
que possa crear, entre ella e nós, un1 antagonismo ou sepat,ação 
que nos impossibilite cje aspirar ao poder no actual reinado ... " 
Para isso vai diariamente ao Diario ela Bahia, onde lhe são 
preséntes os artigos de redacção. 

I 
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nadores, formando o Centro LiberaL Assim a nomeação; a 
escolha dos Directores não dependia de eleição, que revelariá 
de~de logo as rivalidades existentes e desenvolveria o ~-~-

' pirito de intriga e de cabala. A questão era saber quem se 
devia con'vidar. Convidam todos os -que não eram Conserva-
dores, assim Olinda, . Abaeté, Dantas (de Alagôas), Carneiro 
de Campos, Jequitinhonha, Silveira da Mota, o· elemento 
independente, fluctuante, do sêriado, que inclinava todo elle 
mais para o lado Conservador do que para o Liberal, ainda 
que ~ccidentalmente tivessem alguns d'elles, como Olinda, 
Abaeté, Carneit'O de. Campos, algum tempo levantado tenda. 
entre os Lil;>eraes, e outros, corp.o Jequitinhonha (1) e Silveira 
da Mota, ainda além, na fronteira radical. A primeira reunião 
t~?m lugar em -3 de Outubro. Na sessão de 16, Nabuco é eleito 
Presidente do Centro Liberal. 

li.- Nabucp á testa da propaganda abolicionista 
(1868~1871). 

Sua primeim palavra ao partido é em prol da emancipa-
ção. Começa a sua direcção dando a seguinte ordem do dia : 
« O elemento se1'vil, como uma das idéas da bandeim do 
pm'tido Libeml J), e na sessão de 22 apresenta o seguinte 
questionaria sobre o assumpto que de todos lhe parecia o 
mais relevante : « 1. o O partido Liberal deve adaptar como 
uma de suas idéas e pretenções actuaes a emancipação dos 
.escravos? 2. 0 A emancipação deve ser simultanea ou progt'es-
siva? 3. o Sendo progressiva, devem_ adoptar-se as seguintes 

' (1) Jequitinhonha, que pelas idéas era o mais genuíno dos Li-
beraes, mas como .Político errava de um para outro partido1 res-
ponde ao convite : " Hei de fazer esforços para dar provas de que 
ainda sinto palpit~tr-me o coração pela realidade do systema que 
desde o verdor da mocidade é dogma de minhas crenças polí-
ticas. >> 
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medidas? ... » (Seguia-se ó projecto, por elle formulado no 
Conselho do Estado.) O Cen~ro Liberal adhere ao pensamento 
de Nabuco, que assim incluirá o compromisso da eman-
cipa~ão dos escravos no programma do partido ( 1): 

A idéa predominante de Nabuco era com effeito a. emanci-
pação, ·e por isso a Cm·ta que elle dirige á Sociedade Demo-
cmtica Constitucional Limei1·ense (26 de Abril de 1869) (2) 

(1) Jequitinhonha, ao apresentar-se ltaborahy no Senado, tinha 
suscitado a questão dos escravos -(17 de Julho de 1868) : " Tem o 
orador mais de uma vez dito que não podemos prescindir ele re-
formas; ellas são indispensaveis, não todas de chofre, mas é pre-
ciso começar ; uma ou duas por anno que se vão obtendo já, será 
uma grande conveniencia. Entretanto nada se diz, nada se pro-
mette ! Depois de uma opposição tão energica, que desconheceu 
os principias sustentados p_efo seu proprio partido, ha de o Se-
nado contentar-se com o programma vago do nobre Presidente 
do Coriselho ?- · · 

" Porém, sobre todas as reformas hà. uma de que o orador não 
se esquece, e empraza o nobre Presidente do Conselho para que 
a tal respeito declare a opinião do novo Gabinete . É a emancipa-
ção elos escravos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" Como dizia, empraza o nobre Pi·esidentb do Conselho para 
que declare formalmente se nas vistas do Governo entra a re-
forma relativa á emancipação dos escravos; é uma declaração 
indispensavel, porque sobre este assumpto hll. compromisso so-
lemne do governo do Brazil; entretanto a opposição conserva-
do1·a tinha-lhe tal horror que nem lhe pronunciava o nome! Ora, 
vindo os Conservadores _ao poder, é de absoluta necessidade que 
o Gabinete se declare solemnemente sobre este assumpto. " 

(2) A Carta de Nabuco, de 26 de Abril de 1869, á Sociedade 
Demoeratica Constitucional Limeirense, da qual era presidente 
o fazendeiro José Vergueiro, foi publicada no Rio de Janeiro em 
avp.lso e em S. Pa-qlo (Typ. do Correio Paulis tano) em fórma de 
opuscúlo, precedida do p1:ojecto da sociedade, d·e uma carta do 
Conselheiro Campos Mello, que fôra quem pedira a opinião de 
Nabuco, e seguida da resposta e aclhesão d3: Sociedade Limei-
rense, datada de 13 de Maio seguinte. " A interv.enção de V. Ex. 
n'este negocio , , escrevia Nabuco ao velho collega de Paula Souza, 
" explica-se.pela adhesão que V. Ex. consagra á idéa ·da eman-
cipação, em favor da qual V. Ex. fez o primeiro serviço com· 
o seu proceder energico e corajoso contra o Jrafico em 1848; 
quando era ministro .da Justiça. " Campos Mello, escrevendo a 
Vevgueiro, exp lica assim a allusão ele Nabuco : " Em Maio · 
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a qual o consultara sobre um projecto de emancipação gra-
dual, precede o programma e )i'essa parte o suppre. É de facto · 

de 1848, occupando eu a pasta da Justiça, procurei, por meios 
persuasivos, fazer comprehender aos principaes contrabandis-
tas de Africanos que era chegado o momento de tomarem-se 
providencias pará a cessação do trafico, que então se fazia publi-
mente. A resposta foi um riso de escarneo . Estavam elles no 
auge da influencia, e r,egos pelo interesse não viam o abysmo 
que se lhes abria debaixo dos pés. Um dia, estando eu na Camara 
dos Deputados, entrava pela barra deste porto um vapor com 
Africanos. Era demais. D'ali mesmo escr.evi ao Presidente da 
província elo Rio de Janeiro, o Vi:concle de Barbacena, que os 
mandasse apprehender. A ordem foi immediatamente cumprida. 
Não se póde hoje fazer idéa da temp~stade que produziu esse 
primeiro acto de repressão. Unidns aos Conservadores, os con-
trabandistas deram batalha ao governo nas tormentosas eleições 
de Setembro desse anno, e tão forte se tornou a opposição, prin · 
ci:ralmente nas altas regiões, entre as personagens d'aquella 
epoca, que o Ministerio baqueou a 29 desse mesmo mez, apezar 
ela immensa maioria que o sustentava na Camara, que foi dis-
solvida. " 

QuaJ1to . ao ponto .que elle levanta, como ministro do Gabinete 
Paula Souza, contra o partido Conservador, é preciso não esquecer 
que a lei que o Gabinete lJromovia e pela qual cahio, se era consi-
derada por elle (e pelos traficantes tambem) uma lei contra o tra-
fico, era reputada, por muitos inimigos do trafico, inefficaz para 
-o fim, desde que mantinha o julgamento pelo jury, ao :easso que 
pela Legação Ingleza, por causa do artigo 13 (depois 12), era 
designada como um projecto para a revogação da lei de 7 de No-
vembro de 1831. (Mr. Hudson ao Visconqe de Palmerston, Slaoe-
TI'acle Papers, 1848 : " Its hid,eous' .features of oppression » ). 
Não h a duvida, éntretanto, excluindo o grupo ele Conservadores 
realmente inimigos do tl"afico e .que votaram de boa fé contra o 
projecto de 1837 como o governo de 1848 o fizera emendar, não ha 
duvida de que o partido Liberal fóra sempre mais anti-àfricanil'!ta 
que o Conservador, e que este se servia da rejeição da Iei como 
meio de subir, é certo que desfechando pouco depois no trafico, 
pela mão de Eusebio de Queirós, o golpe decisivo. Quando Antão, 
tambem ministro no Gabinete Paula Souza, dizia aos Conserva-
dores em 28 de Junho de 1850 : " Quebraes as escadas por onde 
haveis subido, " tinha algum fundamento para a exprobrnção; 
não l1ã duvida, porém, de que, votando contra o G.abinete n'essa 
questão, parte do .. partido Consei"vador não teve em vista favorecer 
otrafico, e alguns mesmo calculavam apress.ar-lhe a quéda, como 
Carvalho Moreira (Penedo), cuja tactica derrubou o Gabinete. -
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o complemento autorizado elo programma Liberal, impresso 
e commentaelo nas províncias como parte integrante d'elle e 
texto ela sua principal reforma (1). A Ca1·ta aos fazendeiros da 
Limeira é a pl'imeira apresentação de um plano geral de eman-
cipação em nome e com a autoridade de um dos grandes par-
Üelos. Pela primeira vez o systema cta lei de 28 de Setembro 
é tornado publico e suj eito ao juizo da opinião. A carta de 
Nabuco tem repercussão tami;>em no estrangeiro ; o senador 
Sumner, o grande abolicionista Americano, pronuncia-se 
sobre eira (2); a Antl-Slavm·y Society a publica (3), e desde 
e'ntão Nabuco é quem, para o paiz e para o mundo, está á frente 
do movimento abolicionista no Brazil. Elle torna-s~ com 
effeito o agitador da idéa; é elle quem transmitte pela Re{01'11W 

· ao nosso paiz as missivas das sociedades estrangeiras de 
emancipação (4'); elle quem procura aproveitar-se de todas 
as occasiões, de todos os 'Pretextos, para trazer a Catl}po _a 
g t·ande questão, para não deixar que nenhuma outra distraia 
d'ella a attenção do Senado, do partido Liberal, e, principal-
mente, do lmper?dor (5). 

( 1) Vel' opusculo publicado em 1869 com o titulo : - Manifesto 
e Programma do Centro Liberal com os artigos do Diario da 
Bahia que os t·ecOJnmendou, cartas elos Srs. Conselheiros Sa-
raiva e Nabuco, etc. 

(2) .. Sumner é, porém, partidario da abolição immeclrata; a carta 
em. que elle se manifesta sobre o plano ela Sociéda.cle da Limeira 
e sobre a carta de Nabuco é datada de 9 ele Setembro de 1869. 

(3) l}.nti-Slavery Reporter, Julho ele 1869. 
(4) E assim que elle recommenda em 1869 ·como digna de " ser 

conhecida e meditada pelos Brazileiros a carta que lh es dirige a 
Conferencia Internacional Abolicionista de Pariz. " Collecção da. 
Reforma de Dezembro 1869. 

(5) Ver adeante a attitucle de Nabuco no Senado, a parte que 
tem na retirada do Gabinete Itaborahy, na indicação do Gabinete 
S.· Vicente e no apoio prestado pelo partido Liberal á lei de 
28 de Setembro. Ver antes a sua attitude no Ministerio Olinda e 
o seu contingente, no Ministerio Zacharias, para a organização · 

· do projecto do Conselho de Estado. 
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III.- A Abstenção. -- Nabuco e Saraiva. -Carta 
de Saraiva sobre· o poder da Corôa. 

O pensamento de Nabuco acha-se bem definido n'éste tre-
cho de uma carta que elle escreve a Dantas em Setembro 
de 1870 :· « Todavia eu penso, desde o anno passado, que as 
vozes que o partido l•iberal tem no Senado não devem ter poe 
objecto senão as refoemas, considerando s~mpre este estado 
de coisas como uma anomalia, e não como uma situàção 
normal; para mim, n'estas ciecumstancias, a política é tudo 
e a administração nada : governe como quizer quem governa 
sem legitimidade. Não sei se me comprehendes. Vocês dizem 
bem quando di:em que eu e o Saraiva mostramos conformi-
dade : é a veedade. » Até haver a• realidade do systema re-
preséntativo, isto é, eleições livres, verdadei1'as, o papel da 
Opposição era não entreter a illusão elo paiz, _não concorrer 
para augmentar o effeito, a verosimilhança do simulacro de 
representação' nacional que tirihamo~. A política assim tra-
çada era de· certo nobre, elevada, moralizadora, mas n~o 
podia haver aspieaç~o mais irrealizavel do que essa : de 
fundar a verdade eleitoral em nosso paiz. Os -vicios, as defi-
ciencias do nosso regimen eleitoral não eram, como depois 
se provou, qúestão de graus de eleição, de ser ella directíl ou 
indirecta ; erarrr questão de mor~l social, publica e privaqa; 
correspondiam á relaxação, á 'inexistenciá de uma probidade, 
de· uma integridade, de uma fidelidade, que se pudesse cha-
màr civica. Um ou outro homem de Estado, como Sarai~a ·· 
mostrou depois, podia apparecer n'esse meio politico corrom-
pido, ou antes insensivel ás leis, preceitos, compromissos de 
honra, de verdade, de moralidade em materia de eleições, 
mas era um esforço isolado, esteril, que a todos pareceria 
excessivo; de facto ·para cohibir a pressão indebita do seu 
proprio partido, o governo tinha que prestar o apoio, a in-
fluencia das autoridades ao partido em opposiçãõ, o que era 
sempre intervenção official, ainda que ás avessas. Nem por 

J 
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isso, porém, deixava de ser o verdadeiro traçado, do ponto de 
vista timto da Moral como da Política, !l linha recta que Na- · 
buco e Saraiva apontavam como unica a segui!~ . 

A frente do partido (1) Nabuco faz triumphar a política d(l. 
abstençã0. Era o seu ·systema de cotnbate : o partido Liberal . . 
não tomada parte em eleições, emquanto não fossem verda- · 
deiras, emquanto não houvesse realidade do regimen repre-
sentativo. Até lá os senadores se limitariam a comparecer na 
tribuna para demonstrar a falsificação eleitoral e a responsa-
bilidade dos que por meio d:ena conservaram o poder e a in-
fluencia . Elle hão excluia a critica da imprensa, a fiscalização 
cfos senadores, nem mesmo a cooperação dos Conselheiros de 
Estado; queria sómep.te que o partido Liberal, pela sua atti-
tude) assignalasse, como um padrão constantemente avistado 
pelo Imperador, pelos ministros, pelo Parlamento·, a natureza 
do novo ·systema politico, baseado todo elle sobre eleições 
fictícias.· A Leão Velloso elle expunha assim, em Dezembro 
de 1868, o seu plano de abstenção : « Não escrevi logo a 
V. Ex. e ao Dantas depois da ihstallação do Centro Liberal, 
porque muito tempo se gastou em decidir a questão capital 
da abstenção na eleição de Janeiro. A final triumphou essa 
idéa; que me pareceu a ·melhoi' providencia, -em vista do 
comple~o de factos occorridos _na eleição municipal. Está en-
tendido que a nossa abstenção limita-se á eleição de Janeiro, 
principalmente pela impossibilidade proveniente do estado-
de guerra~ por causa dos poderes extraordinarios que o Go-
verno tem. Não é a abstenção revolucionaria, em pregada na 
'Hespanha pelo partido Progressista e que era geral e abso-
luta, compr:ehcndendo todas as funcções políticas como a de 
Ministro, Senador, etc. (2). >> 

-Nabuco estava encarregado de redigir o Manifesto ao paiz, 

(1) Dantas ·a Nabuco, 13 de Dezembro de 1868 : " Como pres-
cindir d'aquelle que por acclamação unanime foi collocado á 

- fr.ente do movimento opposicionista? " 
(2) Zacharias a principio ·era contrario á abstenção. Em uma 

minuta que redige elle diz : " ._. . Que deve fazer ,o paPtidQ Libe-
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justificando a abstenção e para ·isso co\ligia dados de todas 
as provinci_as, formava um perfeito clossie1' da reacção con-

-servadora. A principio pensara em incluir no Manifesto o 
programma do partido, e preoccupava-o o modo de congra-
çar os que apenas queriam a administração liberal· das leis 

·e os que exigiam reformas mais raclicaes. A Leão Velloso 
(6 cié Dezembro 1868) eÚe diz : << Estou escrevendo o Mani-
festo a que allude a -Circular. É um empenho clifficil que 
muito me tem custado, não só porque deve conter os factos 
mais gmves occorriclos em Setembro, como tambem as pre-
tenções actuaes do partido Liberal... Eu distingo as idéas 

-das pretenções, as idéas são obj~cto das eséolas, as pre- · 
tenções é que são objecto da politica : aquellas são vagas -
e theoricas, _estas são pos itivas e praticas, dependem ele sua 

-utilidade relativa e de sua actualiclacle em relação ao nosso 
paiz. » A Saraiva· elle consulta : << N'esse Manifesto preten-
demos inserir as nossas pretenções liberaes na actualidade. 
-Hoc opus, hic labor. O que me diz V. Ex. d'essas preten-
ções? As icléas liberaes são infinitas, fazem ellas objecto 
de uma escola, mas não podemos pretender · e querer rea-
lizar senão aqui li o que é possivel, que já é clÚiclemt1tm do 
paiz,· que, acceito pela opinião, não cause abalo na socie-
dade. Quicl? N'este sentido quaes são as pretenções ele 
V. Ex.? Lembro-me que o partido Liberal Belga, quando _ 
se reorganizou em 1846, adoi)toil um programt11a de õ arti- . 
gos, sendo os dois pt·incipaes - ,a reforma eleitoral e a revo-
gação elas leis reaccionarias . Para que um catechismo que 
nos expõe ao · ridiculo? >> 

I 

ral em Janeiro? A abstenção completa elo pleito eleitoral em 
Janeiro importaria em suicídio do partido. » 

Alguns Liberaes entendiam que se devia reagir até á dupli-
cata de Camaras Municipaes, Assembléas Provinciaes, Camara 
de Deputados . Assim Barros Pimentel escreve a Nabuco : " Se o 

- Governo empregar a compressão, apresentemos uma tur_ma de 
Camaras Municipaes, ele Asse mbléas Prvvinciaes, e de Camara 
ele Depu tados, e elle outra. Desde ciue elle tão lampeiramente 
assumiu a dictatEra, autorizou- nos a reagir. " Foi o que os dois 
partidos resolveram fazer em 188<1 sob o Ministerio Dantas . . 
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Saraiva estava. no mesmo pensamento queNabuco. Taml,tem 
elle, -que em 1.8õ8 tinha escripto a bella carta ao C01'1'eio 
JJtlm·cantil, negando a existencia do governo pessoal, ( 1.) -
fazia agora consistir a aspiração de sua v.ida publica em pôr 
fim ao podm· dictat01·ial da Corôa, resultante de não estar a 
vez dos partidos entregue ao eleito!'ado, mas ao Poder Mode-
rador. Não era do gove1'no· pessoal que se tratava, de inter-
venção indebita do Imperador na administratação do paiz ; 
tanto Nabuco como ~araiva reconheceram-lhe sempre, e esta-
vam promptos a reconhecer de novo, a parte no governo a 
que elle tinha direito, não só pela . sua posição permanente 
de Representante da Nação Brazileira e grandes interesses 
dynasticos que representava, como pelo seu transcendente 
patriotismo e consummada experiencia ; tratava-se da hyper-
trophia do Poder Moderador, do mal que 0 fazia invadir e 
occi:tpar, não a região do Poder Executivo sómente, mas a do 
Eleitorado tambem, e assim dominar a acção, a vida dos par-
tidos, dos l\'linisterios, do Parlamento. Não era isso culpa 
do Imperador, que, pelo contrario, fôra o mais estrenuo e 
sincero ápologista- que a liberdade e a pureza das eleições teve 
em seu reinado(2) ; os mesmos que pediam agora, para limi-
tar o absolutismo de facto, eleições legitimas, inspiravam-se 
n'elle, eram, de algum modo, seus discipulos. E1·am os vicios, 
a intolerancia, a cobiça dos proprios partidos, nenhuíí1 dos 
quàes deixava ao adversario na Legislatura um só logar que 
lhe pudessem tomar pela fraude, pela violencia, pela cor-
rupção, o que tornava a eleição um simulac!'o, e po1·tanto defi-
nitiva, e não simplesmente interlocutoria, a sentença da dis-
solução. Tanto Nabuco COJllO Saraiva comprehendiam isso; a 
sua attitude não era assim dirigida contra o Imperàdor, mas 

(1) Vide Tomo li, pg. 32. 
(2) Ao lado de uma phrase em. que eu falava da prostitui-

ção eleitoral n'um opusculo de 1886, O Erro elo Imperador, o 
Impera.dor lançou a seguinte nota ; « Não é o vestido que tor-
nará vestal a messalina, porém, sim, a educação do povo e por-
.tanto a do governo. Parece-me que devo conhecer essa chaga, 
pois a observo, sem ser mero expectante, ha 40 e tantos annos ... n 
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éontra a ordem de coisas de que elle eea ,a peimeira victima 
e victima innocente. Infelizmente, a massa partidaria não 
attendia á distincção que elles faziam; responsabilizava 
pessoalmente a Corôa; via usurpação, onde elle~ apenas viam 
um phenomeno da .inercia, da paralysia eleitoral. 

Em 24 de Dezembro ( 1868) Saraiva responde a Nabuco_ com 
a · segui-nte carta-programma, que revela ai_nda . uma vez a 
perfeita concordanéia~ que se tem visto desde 1853, da sua 
orientação politica com a de Nabuco, como se os seus dois 
espiritos andassem regulados pelo mesmo meridiano. O pro-
nunciamento de Saraiva veio dar alento e apoio a Nabuco 
para a obra de que estava encarregado e para o papel que 
desempenhava. Saraiva estava inteiramente de accordo- com 
elle, resumia a missão immediata, essencial, do partido en1 
dois pontos : a emancipação dos escravos e a eleiçãó directa, e 
abundava nos sentimentos do discurso de 17 de Julho. 

« Exm. sr. éonselheiro Nabuco, - Deseja V. Ex. conh{l-
cer a minha opinião ácerca das reformas que devem figurar 

-no progranima liberal, que V. Ex. está encarregado de redigir. 
Dal-a-ei com franqueza e sinceridade. O meu parecer é que. o 
programnia contenha sómente as reformas urgentes e sem as 
quaes o progresso do paiz será tardio, se não impossivel. 
Como judiciosamente V. Ex. observa, só devem ser inscriptas . 
nelle as reformas que possam ser acceitas sem abalo da socie-
dade. 

« Actualmente, a aspiração mais ardente de todos os Brazi-
leiros esclarecidos, como tem sido ' a de todos os -partidos em 
·opposição, é : liberdade ampla de eleição; pronunciamento 
franco da opinião do paiz nos comicios eleitoraes. Do falsea-
mento da eleição derivam-se todas as nossas difficuldades poli-
ticas, bem como do trabalho escravo todos os nossos atrazos 
industriaes. São estes, pois, em meu humilde conceito, os 
dois pontos cardeaes para que devem convergir completa-
mente a attenção e o esforço do partido liberal. 
- . Com a eleição livre, com a desapparição do elemento servil, 
.e com a liberdade da imprensa que já possuimos, o Brazil 
caminhará seguro para os seus g1~andes e gloriosos destinos, e 
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n'um futuro não muito remoto collocar-se-á entre as nações 
mais adiantadas. 

« Com a escravidão, porém, do homem e do voto, não 
obstante a libetdade da nossa imprensa, continuaremos a-ser, 
como somos hoje, menosprezados pelo mundo civilisado, que . 
não póde comprehender se progrida tão pouco com uma natu-
reza tão rica. 

« As considerações expostas são bastantes para indicar a 
V. ~x. os motivos pelos quaes entendo serem estas as reformas 
que de preferencia convem offerecer-se ao ex~me e attenção 
do paiz. Sem ellas é quasi impossível obter a decentrali:-
sação administrativa e a organização de um systema de 
impostos que interesse a província e o município em seus 
proprios destinos ; porque sem verdadeira eleição a opinião 
nacional não aétuará vivamente na Camara dos Deputados, e 
continuará a encontrar obstaculos serias na camaria vitalícia . 

. « As reformas que indico são mais complexas do que 
podem parecer á primeira vista. 

« A reforma . eleitoral não é unicamente a da lei de 19_ de 
Agosto de 1846 ;. não é simplesmente a substituição do actual 
systema pelo da eleição directa ; não é tambem a adopção de 
um plano de providencias contra as fraudes, que ainda agora 
escandalisam os homens honestos de todos os partidos, e que 
só por si justificain a abstenção aconselhada pelo Centr.Q do 
partido liberal. Não. ' 

« A reforma eleitoral não será efficaz sem que tiremos ao 
Poder Executivo toda a·força, que lhe foi dada para reprimir 
as revoltas, e de que hoje se utilisa para comprimir o voto. 

«Assim, a reforma eleitoral de nada ~ervirá sem a-extincção 
do recrutamento e a substitüição do actual systema arbi-
traria e selvagem de compór o exercito pelo do alistamento 
voluntario, 3em a extincção da guarda nacional e a substi-
tuição dessa milicia por uma reserva do exercitO, que J?ãO · 
tenha absolutamente ·voto rios comícios popula1:es. · 

« A reformá eleitoral não será efficaz sem a. organização ~o . 
. Poder Judiciario constitucional e independente, para punir a 
fraude ê o abuso da autoridade. · -
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« A reforma eleitoral, finalmente, é inco1~pativel com essa 
organização policial que possuímos, e que· tirou ás autori-
dades electivas e locaes quasi tudo quanto lhes havia dado o 
Codigo do Processo criminal. 

« Poderia findar aqui a minha resposta. Não quero, porém, 
·deixar de assignala1· o alcance das reformas indicadas com 
referencia a' uma questão sobre que tão eloquenteméÍlte cha-
mou V. Ex. a attenção do paiz em seu ultimo discurso, isto 
é, o poder dictatorial da Corôa na alta direcção dos negocios 
publicos. 

« O poder dictatorial da Corôa é uma verdade, que só é hoje 
desconhecida pelos nescios ou pelos subservientes aos inte-,-
resses illegitimos da 1\ionarchia. 

« .Que o ~r. D. Pedro li tem de facto um poder egual ao de 
Napoleão III, é outra verdade de que estou profundam_(?nte 
convencido. A Constituição franceza, porém, é a base do poder 
daquelle l\1onarcha, ao passo que o falseamento do voto é a 
origem do excessivo poder do Imperador do Brazil. 

« Que ~sse excesso de poder é fatal á Monarchia; que 
raras vezes ha de servir ao Impe{ador para a realisação de 
seus patrioticos desejos, e muitas outras se converterá em 
flagello dos Brazileiros, é ainda uma verdade que os factos 
estão diariamente demonstrando. 

« .Uma Camara legitimamente eleita dará fim a essa dieta-
dura tão funesta ao rei como ao povo, e estabelecerá o equi-
líbrio eritre os diversos poderes constitucionaés. Este unico 
remedio basta para curar muitos males que part;cem derivados 
de fontes extranhas. 

« A extincção do. Poder Moderador, pedida por uma parte 
da imprensa liberal, torna-se, a meu ver, desnecessaria desde 
que uma Camara eleita livremente firmar a regra da responsa-
bilidade ministerial em todos os actos d'esse Poder, e ao 
direito de dissolvel-a corresponder, por parte do paiz, o de 
reeleger a mesma Camara para dizer-lhe : E1·1·aste. 

«. A vitaliciedade do Senado é hoje um grande bem,-po;que 
abriga a opposição independente, excluída da Camara pelos 
instrumentos do governo. A temporariedade, sem a reforma 
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eleitQt'al, seria uma desgeaça; com a libeeclacle elas _urnas , não 
teria u alcaúce esperado por seus apologistas. 

« Eis, Sr. Conselheim, o que entenclu quanto ás reformas 
pelas quaes elevemos pugnar .. Ainda ut'na palavea. Nossa 
abstenção, diz V. Ex., não pó ele ir at.é á renuncia elos cargos 
publicas ele certa ordem, sem ser revolucionaria. :Não penso 

. assim ; porque o paetido liberal não eleve aGCeitm' o poder 
senão para reformar, e ser-lhe-á impossível reformar sem re-
volução, se a Coeôa lhe· negar a illirnitacla confiança que de'l 
aos Conservaclm;es para a guerra, · confian•(a de ql.1e · ellrs 
têm abusado paea comprimir o partido libet'al. )) , 

IV.- O Programma. -O Manifesto « Reforma 
ou Revolução )) . 

·A influ:encia de Nabuco n'essa época manifesta-se bem !l.a 
organização elo Progeamma Liberal, ·que dueante mais de dPz 
annos será para o partido uma especie ele Biblia, e para os 
adversarl.ós uma mina de reformas inexgottavel. O P1;ogramma , 
de 1869 t~m um grande sopro libeeal moderno ; a exposição 
dos princípios professados pelo partido figura n'elle como um 
campo neutt'O , terreno das clivergencias ele boa fé; ao mesmo 
ten:po que os formula, Nabuco os exclue; pócle"se dizer Nabuco, 
porque, apezar de assignado por todos os seüadores, o Pro-
gramma é obra individual cl' elle . « A pretenção de programma~ 
doutrinarias >>, elle mesmo o diz, « sus~ita muitas clivergencias 
inclividuaes, exclue o concurso ele muitos liberaes, é um erro 
fatal para a unidade e para fMça elo partido liberal, ao qual 
compete a iniciativa elo movimento político . » O programma 
propriamente dito, o vinculo partidario, é outra cousa ;- é 
pratico, concreto, immecliato, mgente; tem por objecto a 
expansão e a garantia ela liberdade individual ou a destruição 
elos instrumentos que a cerceiam, dos meios governamenta.es 
que se tornaram armas exclusivas de parti.do . São cinco 
compromissos: refol_'ma eleitoral, para _pôr termo ao ahsolu-

IH. 10 
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tismo de facto, proveniente da falla de eleições reaes, absolu-
tismo, qÚe passa de mão em mão nas republica:s, e é fixo, 
permanente nas l\'Ionarchias ; r.eforma j udiciaria, isto é, o 
systema de defesa da liberd~de individual ; abolição qo re-
crutamento e da Guarda Nacional, os dois podemsos mecha-
nismos de perseguição e dominio de que o governo está de 
posse; por ultimo, emancipação dos escravos, de todas para 
Nabuco a medida inadiavel, preliminar. Esse programma, 
como concepção política, é a perfeita representação do espí-
rito de Nabuco, elas suas qualidades características: o primeiro 
traço é o do pa1'lamentcw, sobre cujo espit·ito as formulas 
do systema representativo, as ficções que o governam, exer-
cem uma offuscante fascinação ; ·o segundo traço é o do 
1'e{01'mador, prat.ico, positivo, que prefere uma pequena liber-
dade real, uma garantia de direito efficaz, ás mais insignes 
promessas e ás aspiraçõei> mais vastas; b'terceiro, é o do ju1'ista 
que confia na acção da lei sobre a sociedade, na reforma dos 
costumes pela legislação; o quarto, é o do estadista htl1nani-
ta·rio, sensivel, sentimental, para quem a piedade é uma força; 
o quinto e ultimo, é o do conse1'vado1', que não póde 
abjurar as suas origens e affinidades, que não póde dest·rui1· 
pelo prazer de innovar ou para experimentar, e que por isso 
só quer reformas em harmonia com o estado do paiz, e as 
desenha sem preoccupação de symetria ou de unidade, con-
forme o adeantamel).to da população e o tempo, o noviciado, 
a adaptação que ellas exigem. Com effeito, dos nossos esta-
distas, só Nabuco teria tido, por·exemplo, a coragem de pro-
pô!', ou proporia tão naturalmente como um estadista inglez, 
que a eleição fosse directa nas cidades e indirecta no interior, 
como só elle podia ter proposto, como o fez· em '18M, a ada-
ptação do jury ao grau de adiantamento das localiâades. Só 
elle patrocinaria, só a elle occorreria em nossa politica essa 
forma de innovar puramente ingleza, sem o respeito ou o 
preconceito da uniformidade de reformas. . 

Á importancia politica .cl'esse Programma [foi consideravel, 
porque elle ser~, de alguma fórma, o roteiro tanto da opposição 
liberal como do governo conservador, que, sob Hio-Branco, se 
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propõe a realizai-o quasi por inteit'O; na occasião, porém, em 
que ap'parece, a impressão que causa é abafada pela que estavam 
produzindo as palavras finaes elo Manifesto : cc Ou a reforma 
ou a revolução (1). >> Nabuco redigira este clocumento~n?. . 
paixão e o ardor .dos seus annos ele mocidade, querend com 
elle despertar enthusiasmos, levantar a opitli'ão, mas, corr para 
apagar ele todo o seu fogo interior, 0 Manifesto é ao mesmo 
tempo frio e exaltado; frio, pelo caracter governamental e 
jurídico, ele que era im-posstvel a Nabuco desprender-sé em tudo 
que fazia; exaltado, menos pela reprovação indignada dos 
abusos que aenunciava do que pela falsa intelligencia dada ao 
seu pensamento , pela formula, sobretudo, em que clle resu-
mia o perigo ela revolução. O facto é que proclamações, 
manifestos, pamphletos, para produzirem enthusiasmo, preci-
sam ele sei,' redigidos por espíritos jovens ou· em contac.to cmn 
as aspirações, a linguagem, o modo de ser, elas novas gerações; 
a linguagem da experiencia , a elo direito, o que fala á reflexão 

(1 ) Escrevendo ao Barão de Villa-Bella em ô de Maio (1869) Nabuco 
diz-lhe: « A final ahi vai o Progt'amma, consequencia necessaria _ 
do Manifesto. Como verás, a eleição directa foi adaptada sómente 
para as capitaes das Províncias e cidades, cuja população é de 
dez mil almas; é á Ingleza, nos centros da população está a força 

-clemocratica, a influencia ela opinião, a publicidade, a possibili-
dade da fiscalização, a indepenclencia. A eleição directa no interior · 
é mil vezes peor que a indirecta : não ha uma base para ella, 
desde que não ha imposto territorial, nem censo ela população; 
uma freguezia póde supplantar um clistricto; os grandes senhores 
não têm necessidade elas influencias intermedias, com os capan-
gas fazem os Deputados . Pelo_ systema do programma, o Recife 
dará talvez mais de tres deputados e Goyana um. " Leão Velloso 
escreve a Nabuco sobre o programma : " O partido Liberal do 
Brazil deve-lhe muito , muito, sr. Conselheiro. O programma é, 
como devia ser, muito liberal, sem deixar tambem de ser gover-' 
namental. "Dá·lhe os parabens," ad mirando-o mais uma vez como 
a cabeça mais organizadora de quantas temos no paiz. " 

(2) O Manifesto elo Centro Libet'a l foi publicado em avulso no 
Rio de Janeiro (Typ. Americana, 1869), e na Bahia, e reproduzido 
por toda a i~prensa liberal. Fórma um opusculo de 67 paginas. 
O Manifesto é publicado em Março e o Programma em Maio 
de 1869. 
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ou ao espírito de homens de Estado, não tem o dom de 
arrastar as massas,. que não discriminam e não sabem hesitar . 
. Tanto a fórma jurídica como a fórma philosophica, que 
Nabuco se habituára a dar ao seu pensamento, são incapazes 
de produzit' a. seducç.ão, o arrastamento, a fascinação, fóea de 
certa ordem de espiei tos; constituem o idioma especial, exclu,. 
sivo, de uma classe muito limitada de estudiosos e pensadores 
de gãbinete, assim como estão fóra do que vulgann'ente se 
chama littemtu1'a. · · 

N'esse ·ll1anifesto Nabuco explica o sentido das suas pala-
vras quando falou, no Senado, em absolutismo de fa cto : «O 
governo absoluto que temos, faça-se justiça , não é obra de 
algum 18 Brumaire ot~ de outro golpe de Estado semelhante 
desfechado pelo Imperador; mas é effeito das leis reaccionarias 
creadas e mantidas pelo partido Conservador, dessas leis , em 
virtude das quaes o governo póde fazer de qualquer cidadão 
innocente uril réo sujeito ás arbitrariedades da prisão preven-
tiva, ou de qualquer cidadão isento um soldado sujei to aos 
éastigos corporaes do Conde de Lippe. Para o l'lfonarcha esse 
falseamento da eleição é um abysmo que el!e tem sob os pés, 
porque a eleição , em vez de ser a verdade que o adverte, é. a 
mentira que o obriga a errar, a provocação que conduz o paiz 
fatalmente á revolução. Sem duvida os erms do Poder Mode-
rador na apreciação das situações politieas do paiz não seriam 
fataes, se as eleições fossem livres. Então tantas dissoluções 
quantas provas da opinião : ~ eleiçao julgaria a dissolução, e 
não seria consequencia necessaria d'ella; a responsabilidade 
moral da mesma dissolução não reverteria, como hoj e, só e só, 
sobre o poder que a decreta, que faz appello á nação, para 
responder elle mesmo por ella, sendo ass im juiz em causa 
propria. » 

Seguia-se a exposição e critica, por series, dos àctos ele 
reacção do Gabinete, depois do que vinham as phrases da 
conclusão que-tanto alarido causaram : 

« O partido Liberal não tinha, pois, outro recurso senão a 
resistencia material ou a abstenção~ 

« Preferi o a abstenção e tem consciencia de que acertou . . 
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« Poderia ag·uardar sua vez de governár, paea então ·votar 
e vencer a eleição . 

« Este arbitrio seria o egoismo de uma facção, mas não o 
patrioÜsmo de um paeÜdo. 

« Continuaria- f>_ mesmo circulo vicioso, do qual é força 
sahir; aljás, de reacção em reacção, irá o paiz ao abysmo. 

« A abstenção do partido progressista de Hespanha, abso-
luta e systematica como foi, não tinha outra sabida senão a r 
revolução. ' 

« A abstenção do partido Liberal do Beazil naturalmente 
engendra uma situação definida e legitima: 

« Ou a reforina, 
« Ou a revolução. 
« A refoema para conjurar a revolução ; 
« A revolução, como consequencia necessaria ela natmeza 

das coisas, ela ausencia elo systema representativo, do exclu-
sivismo e oligarchia de um partido. · 

« Não_ ha que hesitae na escolha : 
« A REFOmiA!. 

« E o paiz seeá salvo. » 

O Manifesto era assignaclo pot· Nabuco, Souza Franco, 
Zacha1·ias, Chichoeeo, Furtado, Dias ele Carvalho, Paranaguá, 
Theophilo Ottoni, F. Octaviano . A foemula - Ou a 1'efonna 
ou a 1·evolução, - qualquer que fosse a intenção, o sentido 
intuitivo que tivera, era cl'essas que nada impedirá de serem. 
tomadas como um dilemma comminato1·io, envolvendo inti-
mação, desafio, ao poder da Corôa, e·.assentimento, posto que 
conclici~nal e hypothetico, dos senadores á revolução. Nabuco 
fixara o seu ·pensamento nas palavras finaes, - «Não ha que 
hesitai' na escolha : A REFbmrA ! '', mas não póde ter deixado 
d~ sentir a força-, a coacção, proveniente da prophecia elo pri-
meiro termo do dilemma : « a Revolução >>. Quer isto dizer 
que elle falava em '1869 n~ mesmo diapasão que os Liberaes 
Legitimistas da França em '1830 e os Liberaes Orleanistas 
erp '1848. Não creavã o phantasma da revolução para impôr a 
reforma; acreditava na realidade, na substancia do perigo, 
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na alternativa revolucionaria, e, para conjurai-a, corria o azar 
de apontar publicamente aos partidos, á Corôa, a imminencia 
d'aquelle perigo, a probabilidade d'aquella alternativa : o que 
era, de certo, evocar a revolução, dar-lhe corpo, consciencia 
da sua força, ambição de atalhar o passo á reforma,. que a 
podia dispensar. 



CAPITULO VI 

GABINETE ITABORAHY (1868-1870). 

I. - Sessão de 1869.- Discurso de 17 de Junho . . 

A Camara que se ia reunir, producto, por um lado, da 
reacção conservadora e por outro da abstenção liberal, era 
urna Camara unanime; a attenção, a expectativa publica vol-
tava-se assim para Q Senado, onde o partido Liberal apresen-
tava a ma.is eerrada e brilhantê opposição que n'elle se vio . 
durante o Imperio. Á frente d'ella, por investidura dos seos 
pares, estava Nabucg, que apparece sómente nas grandes 
occasiões; quem, porém, dá o combate de cada d}a, é Zacha-
rias. O discurso, que. Nabuco pronuncia em 17 de Junho, é 
um commentario á formula do Manifesto :. - a 1'efm·ma ozt 
a 1·evolução. Desde essa Sessão de 1869, elle julga necessario 
fazer cada anno a sua profissão de fé monarchica : 

« Consagro sincera adhesão á monarchia constitucional, e 
por isso desejo que a monarchia constitucional do nosso paiz 
tenha por ty{lOs, não essas m.onarchias infelizes, como as da 
França e da Hespanha, sempre assom.bradas pelas revolu-
ções ... (O sr. T. Ottoni: -Com partidos dynasticos .•. ) mas 
a da Inglaterra e da Belgica, onde existe o systema repre-
sentativo em toda a sua verdade, onde o cidadãÔ nada tem 

- · que invejar a nenhuma Republic~. 
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« Para mim, sei1hores, a fórma de governo não é senão 
um accidente del)endente das circumstancias que presidiram ~ 

·á organização ou fundação de cada povo. Temos hoje no 
mundo modemo dois typos de governo : é a Inglaterra como 
monarchia, são os Estados-Unidos como republica; mas vêde . 
que, nesses dois Estados, -com instituições pl'Ofundamente 

r ' diversas, a liberdade ahi existe, a liberdade ahi se desenvolve 
. _, com a mesma energia. Nem o Ameyicanó inveja .o Ingle.z, 

nem o lnglez inveja ao Americano. )) -
Volta á questão do caudilhismo, inevitavel desde que a 

, . quéda da situação tinha sido causada pela questão-Caxias : . · 
« E, senhores, ainda são lamentaveis, para todo o homem 

que ama o systema representativo os motivos a .que se attri- · 
bue o '16 de Julho. Em geral se diz que estes motivos foram 
as necessidades da guerra e as necessidades das finanças ; era 
preciso acabar a guerra, e para acabat' a guerra cumpria: que 
houvysse uni :Ministerio que inspirasse confiança ao general, 
de modo que o general era antes ~ politico do que militar! Era _ 
preciso que as finanças elo paiz se compuzessem e melhoras-
sem. -· 

cc Como D(ms é grande, senhores, castigando a soberba, 
vanitas vanitatwn et 01miia vanitas ! Sacrificou-se, senhores, 
á dois homens riecessarios, seculares, ·uma politica, uma 
situação, uma maior:ia! Complicou-se o estado ela guerra com 
uma reacção p1'ofpncla no paizt reacção que podia_illtr em uma 
guerra civil .se não fosse a pruclencia do partido liberaL 
Foram repel!idos es Liberaes, 'por incapazes~ .não havendo 
entre elles um guerreiro, um finaqceiro. Entretanto, senhores, 
a guerra continuou; o general, por quem se sacrificou a 
politica, deixou a guerra, que é feita por outro que 11ada 
exige, que nada impõe. As fiqanças do paiz continuam ·da 
mesma maneira. Nem póde d\')ixat' de ser assirn, porque no 
estado de guerra não se melhoram finanças. · E o que é peor 
em tudo isto, senhores, é que se deixa entrever no fundo 
do quadro a caudilhagem, fatal ao systema representativo; 
porque. a caudilhagem não é senão a decadencia dos partidos;' 
não é senão o principio do Báixo Imperio. E senão; vêde a 

.. 
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Hespanha : da dccadencia dos partidOs resultou a caúdilha-
gem; dahi os pronunciamentos militares, e dahi a revolu-
ção. » 

Faz esta referencia a Itabot·ahy :· . 
« Permitta-me V. Ex ., Sr. presidente, que eu diga alguma 

coisa em relação á organização do Gabin.ete. Foi chamado o 
nobre Sr. Visconde de Itãborahy, nome venerando., notavel 
por sua probidade incontestavel, por sua intelligencia, por 
seus longos e valiosos serviços; mas, senhores, .o nome de 

·S. Ex. está associado a toda a· reacção contra a liberdade 
desde 1837; foi elle um dos que nos deu e manteve estas 
leis · reacionar'ias, que, rio senti r dos Br:)zileiros, desnatura-:-
lizam e desmentem. a nossa · fónna de govemo. Todavia, 
senhores, havia quem esperasse que o nobre Sr. Visconde de 
Itaborahy, amestrado ~ pela experiencia, tendo militado na 
opposição com alguns liberaes, se desprendesse deste.exclusi-
vismo que i11atü a nossa terra e _emprehepdesse uma orga.., 
nização com politica larga. . 

« O Sr. F. Octaviano : - -0 que_ aconselhava a. guerra; 
segundo disse o Sr ~ Paranhos. 

« O Sr. Nabuco : - Esperava-se que elle imitasse, nestas 
circu·mstancias, o seu fallecido amigo, o Marcjuez de Paraná . 
E notae que riestas circumstancias o nome do St·. Viscond_e 
de ltaborahy não podia servir ele garantia aos Libet·aes, por-
que S. Ex . se occupa ex:clusivamente das finanças e deixa á 
revelia a politica; porque S. Ex., faço-lhe justiça, ente.nde 
pouco ela pequena política, _que mata a grande politica, e é 
facilmente illudido; é um caractet· moderado, mas não tem 
vontade forte para impôr aos seus, o que era condição essen., · 
cial para dominar esta situação. )) 

Inicia com esse discurso o que será, desde então, a sua 
delenda Carthago, a emancipação dos escravos . · 

« Não posso deixar de fallar em uma omissão que vejo no 
discurso da Corôa, relatiya á emancipação dos escravos no 
Brazil. Se ainda a Corôa não tivesse. tratado deste negocio, 

.não tinhamos direito de exigü·- que o ministerio o incluissg 
t1o discurso da Corôa; mas houve dois discursos da Corôa 
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em dois annos successivos tratando da emancipação; havia 
comci que um compromisso aos olhos dos paizes civilizados, 
uma especie de successão moral, que todos os Ministerios 

· devem guardar, a .menos que não seja contraria a sua opi-
nião. São os nóbres ministros de opinião contraria ! Nada 
que1·erão fazer? Digam francamente. Mas podeis res istir '? 
tendes força para resistir á pressão do mundo civilisado, que 
nos olha e extranha como unico paiz christão onde existe a. 
escravidão ? » 

O discUI'so tinha ainda um tom inflf\mmado, um agoiro de 
revolução , como o llfanifesto : 

« Quanto a mim felicito ao partido Conservador, gaude ele 
bana fo1'tuna, ~o mo diz o poeta satyrico; vivei longos annos, 
porque certamente o partido Liberal não póde querer o poder 
senão com as condições que estão inscriptas no seu pro-
gramma; é compromisso que· elle tomou aos olhos do paiz. 
A vossa satisf~çã9 não me admira, porque os livros santq_s 
dizem que ha tempo de rir e ha tempo de chorár, e diz a 
historia poli_tica que ha tempo em que o povo vê indifferente 
os seus Parlamentos caminharem para o exilio, como ha 
tempo em que o povo, como acordando do le'thargo, arrasa as 
Bastilhas e o despotismo que ellas significam. >> ( 1). 

(1) Com o titulo Dois Homens , -dois Principias, Octaviano 
escreve um editorial na Reforma confrontando o discurso de 
Nabuco e o de Sayão Lobato que Ih~ responde : " Se toda a nação 
estivesse hontem reunida em tor~o dos dois contendores, a abdi-
cação da dictadura era infallivel. .. Os dogmas liberaes tem aspe-
reza, é verdade, mas essa aspereza é o unico meio de salvar a . 
monaechia. A cortezania dos pr incípios conservadores, since t·a 
ou fingida, é um anachronismo fatal : faz convergir para o Impe-
rador os olhos do povo, quando este procura responsaveis para 
as situações angustiosas .. A antiga monarchia envolvia- se na 
nuvem do dÍl'eito divi no. A monarchia constitucional só tem o 
escudo da responsabilidade dos ministros. " 

Dantas escreve a Nabuco : " Não exagero, porque diversos 
amigos d'ahi escreveram-me, taes ·como o Saraiva, Pompeu, Pa-
ranaguá, dizendo que na tribuna do Senado nunca se fallou melhor 
nem se obteve maior tl'iump11 o. n Esse discurso de 17 de Junho 
foi publicado em opusculo na Bahia com o titulo Re(o1·mas, pre-

. cedido de umá in~roducção d_e Leão Velloso. -

' -
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ltaborahy responde a esse discurso com vivacidade e até 
com acrimonia; esquece o respeito que sempre mereceu a 
Nabuco desde que este estreiara no Parlamento. Da replica 
ver-se-á a retaliação do Presidente do Conselho, e o modo 
por que Nabuco a aparou. Não podia estar na intenção d'elle 
offender a ltaborahy com a analyse que fizera das suas quali-
dades e deficiencias para o que chamou a pequena política; 
atacado, porém; defende o seu passado e traça cl'es~e modo o 
quadro da sua supposta vm·satilidad:e ( se6_são de 3 de. 
Agosto): 

« Houve na opinião do nob1'e' senado?', (continuou o nobre 
Presid~nte do Conselho referindo-se a mim), gmnde e1'I'O 
em chamar pam P1·esidente do Conselho um homem, qne 
não sabe pmticm· a g1·ande poUtica . Sr. P-r~sidente, eu não 
disse isto; C? que disse foi o ·seguinte : - Notaé que o ·1!ome 
do s1'. Visconde de ltabomhy não podia servil' de gamntia 
aos Libemes, po1·q1J.e S. Ex. se occupa exclusivamente das 
finanças e deixa á 1·evelia a política; po1·qÜrJ·S. Ex.; faço-
lhe justiça, entende pouco da pequena política, que mata a 
gmnde política. Já vê o Senado que o nobre Presidente do 
conselho virou ás avessas o que eu tinha dito, para ter o 
gosto de me dirigir as amenidades que vou recordar ao Se-
nado : (Zé) - Conco1'cla que não estava no caso de clesem-
penluw a difficil ta1·e{a que lhe foi incumbida; mas não c1·eia 
o nob1·e Senaclm· que tenha muita pena ele não sabe1' prati-
ca?' a gmncle politica, se ella consiste, como lhe pa1·ece, em 
sabe?' inventm· ph1'Cl8es cabalisticcts, apho1·ismos sem sentido, 

· e theo1·ias ele occasião, pa1'a justifiom· certas evoluções polí-
ticas que são logo abandonadas. Mas, SI' . Presidente, quaes 
são as phmses cabalísticas, os apho1·ismos sem sentido, se 
é ql).e ha aphorismos sem sentido, qual esta politicct ele occa-

. sião, para pretextar evoluções políticas que são logo abanclo.-
nadas? O nobre Presidente do Copselho, tão distincto pela 
sua lealdade, não qÚiz dizer quaes eram estas phrases, esses 
aphorismos, essa politica de occasião, essas evoluções poli-
ticas. Já vê o Senado que o vago das expressões dá caracter 
de injuria á allusão : pois bem, eu a entrego á consideração 
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do Senado;. elle que julgue ·se o que eu disse merecia á res-
posta desabrida do ·nobre Senador. 

· « Eu sou o primeiro a reconhecer a minha incapacidade; 
p·osto que com os r)roductos della ·auxiliei muito o Minis.terio, 
de que fez parte o nobre Presidente do Conselho em 18õ0 .. 
Mas dou d·e mão ao que diz respeito á minha capacidade, 
·para tratar do que diz respeito á versatilidade do meu caracter 
politico ;, neste terreno tenho grande satisfação, porque estou 
á sombra, em companhia de muitos caracteres illustres· que 
têm figurado commigo nessas evoluções. 

« Quaes são, senhoi·es, est:as evoluções políticas? Nã9 me 
lembra que tenha feito senão uma mudança politica; deixei 
de ser Conservador desde 18õ3 ; o Senado sabe as razões por 
que deixei de ser Conservador; ellas constam de muitos dis~ 
cursos meus. Deixei d·e ser Conservador porque entendi -que, 
tendo cess·ado a aggressão material contra a soci·edade, devia 
cessar a defeza, e não tinha mais razão de ser a poliLica ·de 
resistenCia que caracterisava principalmente o partido Con~ 
servador; entendi que era tempo de parar as reacções contra 
a_libet·dade, cessando as leis de occasião e de excepção. Desde 
esse tempo ate hoje, cada vez me confirmo mais e.m uma 
idêa, e é qQe o homem de Estado, o homem politico, em vez 
d.e arrostai' a torrente da democracia, que na linguagem de 
Royer-Collard trasborda e assoberba todas as alturas, deve 
tratar de dirigil-a para que não seja fatal ao paiz. 

« Sabe o Senado que não '-passei rapidamente do partido 
Conservador para o pãrtido L·iberal ; caminhei lentamente, 
-sempre com esta condição que tJe vê em todos os meus dis-: 
cursos : -= Legitimae-vos pelas idéas; el'am as idéas a con-

. dição e o vinculo de minha adhesão. Pois bem, senhores, 
esta condição está preenchida co~11 o programma do partido 
Liberal; no dia 16 de Julho tomei o posto que me indicaram 
o meu pátrjotismo e a mi.nha consciencia, para salvar o sys- · 

- tema representativo no meu paiz, e o sol de 16 de Julho estava 
no zenith e não no occaso. 
· « Ora, já vê o Senado que de 18õ3 para 1868 decorr_erarri 
15 annos; foi uma longa transformação, e durante ·este 
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tempo não fui tido como Conservador, não concorri aos seus 
clubs, aos seus gremios; mas fu.i hostilisado até como eleitor 
de _parochia, e a eleição de senador, eu a d_evo, pela maior 
parte, aos amigos com DS quaes me acho. Oea, tendo novas 
idéas e convicções contrarias, porque havia de ficar adstricto 
aos mesmos homen;; , ao mes mo parLido? Pertencer a um 
partido é o nwsmo que ser servo da· gleba? 

<< É notavel, senhores, este facto; passa um libet·al para os 
conservadores, ninguem inquire a legitimidade da sua tran-
sição, é logo elevado á cathegoria de chefe, ao posto de mi-
nistr.o; entretanto passa um con"servaclor paea liberal, e todos 
os dias é esta recriminação que não interessa á causa publica 
(O sr. Saraiva : - E não fo-i só um que passo u, foi um exer-
cito) . E bem diz o nobre senador : não passei isoladamente; 
passei com muitós amigos, todos penetrados de co nvicções e 
do desejo de seevir ao paiz. · 

<< Sr. Pl'esidente, lembro-me que um elos luzeiros do par-
tido Conservador, o finado senador Vasconcellos, accusado de 
versatilidade pol.itica, assim se exprimia : A ~ociedacl e varia; 
o vento das ten~pestades não é sempre o mesmo, e como ha 
de o poíitico, cego e immutavel, servir ao seu paiz ? ... )) (1). 

JI. - O Fim da Guerra. - A Campanha 
do Paraguay. 

-Em -1. 0 de Março ele _1870 _acabaya a gueri·a do Paraguay 
com a morte de Lopez em Cerro-Corá. Temos acompanhado as 
diversas phases cl'essa penosa lucta de cinco annôs; a ultima 
offerece esta singularidade : que coube ao partido Conserva-

(1) Na Sessão ·ele 1869 Na.buco, além cl'esses discursos poli-
ticos, pronuncia, entre outros, um sobre o recurso á Corôa (ex-
informata conscientiâ) e outro ém resposta a José. de Alencar, · 
ministro da Justiça (13 de Setembro) . 



158 UM ESTADISTA DO IMPERIO 

dor, infeü.so á politica da guerra à outrance, engendrar e 
realizar essa campanha da Cordilheira, que, depois da tomada 
de Peribelmy e da batalha do Campo Grande, victorias essas 
alcançadas pelo Conde d'Eu, se toma uma pura caçada mili-
tar, a perseguição, por um exercito, de um homem que, nas 
condições em que el'a perseguido, não podia sel' apanhado 
vivo. O amor-propl'io, a reputação. do general, estava em não 

·deixar fugir o inimigo; mas uma vez alcançado, 1. distancia 
de tit·o, ninguem respondia pela vida de Lopez. Tudo cons-
pil'ava assim pal'a fazer d'essa morte, se não o objectivo real 
ou o desideratum, de certo o desenlace fatal d'essa ultima 
campanha. Precauções de o!'dem muita diversa, sacrificios 
de outt·as 'exigencias politicas, eram indispensaveis púa se 
cereal' e fazet' pl'isioneit·o a Lopez; provavelmente, porém, 
pela terl'ivel lista de atrocidades que elle commettera, pelas 
crueldades que infligil'a 3! Bl'azileil'os mesmo, o general em · 
chefe pensou que não devia sacrificar vidas e suspender a 
lei da guet't'a pal'a imposs~bilital-o de mol'rer pelejando. Ao 
passo que a attitude Consel'vadora era essa de sustentar uma 
guerra de exterminio, talvez contra o sentimento de Caxias, 
- de algum modo, deixando o exercito, elle del'a a guerra 
por acabada com a tomada de Assumpção, - os Liberaes, 
por hostMdade a Caxias e ao Govemo, identificavam-se com 
o Conde cl'Eu e com Osorio, que elle tinha ao seu lado. 

Na guerra da Triplice Alliança a epopéa, o mytho nacional, 
é Pal'aguayo. A causa alliada é 'a causa da justiça , da liber-
dade, da civilização; Lopez encarna e representa o seques-
tro, a mol'tal estrictura de um povo sob a cola convulsa de 
um tyranno ferido e desapontado ; .apezar de t_udo, o heroico, 
o pathetico, o 'infinitamente humano que faz a epopéa , está, 
n'essa guena, do lado do Paraguay. Não é a historia da coea-
gem, do esfot·ço varonil, da victoria final das Potencias Allia-
das ; é a lenda da resistencia, da abnegação, do . suicidio 
da nação Paraguaya ( 1) ~ nota que se eleva da solidão pesada do 

(1) Esse sentimento;mais de uma vez o tenho exprimido; perante 
' 
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Quacltilatero como elo céo límpido da Cordilheira, dos juncaes 
do ~stero-Bellaco como das florestas do Aquiclaban, elos restos 
(l'esses « entrincheimmentos colossaes qzte medem leguas e 
leguas de movimentos de term >> ('1), d 'essas « {o1·midaveis 
linhas qne nos 1'eCo1'dm'ão semp1'e as obms gigantescas dos 
acampamentos romanos >> (2), como cl'esse vasto ossuario de 
Tuyuty, sobre o qual, aqui e alli , fluctua, como a bandeira 
branca da paz, ela reconciliação êterna, um flocco de nan-
d1.di (3). De certo, o que fizeram os Alliados foi muito; mas, 
calculados os seus ·recursos, o que demonstraram, como 
resolução, tenacidade, intensidade de sacrificio, foi nada ao· 
lado do que demonstrou a nação paraguaya. O maior peso, 
quasi todo o peso de sacrificio nacional na Alliança, recahio 
5obre o Brazil, mas o Bt'azil, tambem, em mais de um sen-
tido, desenvolveu-se, fortificou-se, lucrou com a guerra, e 
quanto a .l\'Iontevidéo e Buenos-Ayres, positivamente prospe- · 

o· proprio Senado Paraguayo (1889), em Assuinpção, quando fui 
recebido por elle em Heu recinto, ·e em Balmacecla : " Para 
mim, são os dois maiores esforços de energia que a America do 
Sul desenvolveo n'.este meio seculo: a Resistencia Paraguaya e a 
Revolução Chilené).. Um, barbaro, fanatico, horrível, mas ainda 
assim -sublime, alguma coisa ele parecido com o incendio de 
Moscow, porém, mais vivo, mais palpitante, mais tragico, porqué . 
era com vidas humanas, .e não com labaredas, que a nação .fazia· o 
deserto cleante do invasor. A re.sistencia paraguaya até o ultimo 
!Jomeg1, sinistra como se torna p.ela loucm'a do tyranno, quando 
se apossa do seu animo a suspeita de todos, é o grau ~e maior 
intensidade, o grau absoluto, a que o· sentimento cl~ patria. possa 
chegar. A Revolução Chilena não traz esse ç:unho sombrio, exclu-
sivo, intt'ansigente, elo genio de Francia. E um facto ele ordem 
modema, jogo de molas inteiramente outras, resultado ele edu-
cação opposta, corresponde a uma .ordem superior de sentimentos, 
a outra classe de homens, mas, como esforço nacional,,é tambem 
ó actuallimite humano. , 

(1) Zeballos, La batalla de los muertos, legendas clel teatro 
ele la gue1'ra clel ParagL~ay, 1889. 

(2) Garmendia, Recue7'clos. 
(3) Zeballos, ibicl. " Nos montões, já derribados, porém, ainda 

visíveis, ele ossos queimados , as cruzes estam cobertas ele b1-anc0s 
sudarios, cujos flocos de íiancluti fluctuavam ao vento quente elo 
meio-dia. , Nancluti é a conhecida renda, " a teia de aranha » 
paraguaya. 
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raram. É isso o que faz que a geandeza, a sublimidade do 
esforço pertença n'ess.e caso ao Paraguay : liÚel'almente, sem 

.excepção quasi, á raça parag;uaya em sua totalidade collocou 
a guerra, dqrante todo o tempo que ~lia durou, acima tle 
qualquer outro intel.'esse , preoccu paçfio ou dever. Para os 
tres paizes ·alliaclos a guerra fo i um episoclio, um accidente 
exterior longinquo; pat·à o. Paraguay, foi o sacrificio ele li-
berado de todo o seu ser, ·ele tudo que podia ter valor aos 
olhos de cada·um: vida, riqueza, bem es tar, affeições , família. 
Um sentimento absoluto assim, - .porque foi um sentimento, 
- tem alguma cojsa ele sobt·ehumano, sae el a esphera utili-
taria em <que se ll10vem: com todo o seu ideal e conscicncia , 
os. povos modcmos, e não bas ta para explicai-o a escravidão 
política; é preçiso mais , o fundo l'elig ioso da raça , como é 
preciso a doçura, a ·col'agem, o amor illimitado. A bravura -
fui egual ele parte a parte : o sacrificio nacional não foi. Os 
que foram ao Paraguay e lá morreram ou de lá voltarani; 
valem, pelo heroismo, tanto como os que se bateram com 
elles valeriam mais pela intelligencia, pela cultura, e até , se o 
sacrificio está na razão da i ntelligencia e ela liberdade, pela 
abnegáção que mostraram. A intensidade nacional, porém, 
do sacrificio não se compat·a .. O quadro, pot· exemplo, elos 
nossos pequenos navios , isolados, por noites escuras, alguns 
á flôl' d'agua, como sentincllas perdidas no meio do Paraná 
e do Paraguay, expostos a üm golpe imprevisto, ao choque, 
á abordagem de um camalote cat'l'egado ele polvora e ele gente :-
pôde havet· nada mais sole~nemente suggestivo do de~er 
militar ·elo que essü eterna vigia? A passagem ele Humaytá , 
cujo terror seria mysterioso, cuj a maior difficuldacle el'a a 
superstição ele que era impossível, é, só por si, como tanto~ 
outl'OS episoelios, a p1:ova ele que a coragem, .. a serenidade, a 
resolução l:irazileir·a estavam á altura de qualquer esforço e 
ele qualquer audacia. A marcha do Chaco bastaria para mos-
trar, elo ponLo de vista militar, a supet'ioridade do papel-repre-
sentado n'essa guerl'a pelo Bl'é\zir' (1). Isso , poréni, não é o 

(1) • O general Resquin declarou que a posição de Pilüciry era 



GABINETE ITABORAI-IY ('1868-:1870) 161 

offerecimento de umá nação inteira; o abandono, a renuncia 
de tud·o, a acceitação da morte, da miseria, da.fome, da des-
honra, · dos perigos, por amor da patria como o Paraguayo 
o comprehendia ; não é o que está impresso em quadros cu~
tos como estes : « Cerro Leon e Hmnaitá eram verdadeiros 
eemiterios ... Em um anno Lopez le:vantou 80,000 homens; •. 
. o sitio do quadrilatero, que, havia tempo,.- câus·ava privações 
aos· seus defensores, não permittia já' .que -tanta . gente se 
mantivesse n'aquelle ponto. A diarrhéa ' e _ a fome faziam 
·grande numero de victimas, só uma pequen'a quantidade de 
gado podia vi l' do-Chac0 . Das 17,000-cabeças que tinham d~ 
reserva, 15,000 morreram de doença e foram ~nterradas ... » 
(Resquin). « A emigração forçada para o in~e-rior com~çou 
desde o mez de Dezembr1 de 1868, e essas multidõesl ançàdas 
para os -desertos sem abrigo e sem: alimento morreram. pela 
maior parte victimas da fome e das fadigas . .. o algarismo d.a 
mortalidade, por acção da guerra, no exercito paraguayo, não 
alcança á decima parte das victimas que fez a fome e a doençá 
n?.esse povo infeliz.- » (Garmendia). E estas notas fugitivas, 
ao acaso, da _ fuga por Azcmra, Caraguatahy, ·santo-Estanis-: 
láo; Cerro-Corá : « Já em Panaderp . a_ fome era excessiva; 
principiou-se a comer os bois dos carros, porque as palme_ir<J.S 
que proporcionam o coco ficavam muito longe ... Dmante a 
marcha para Cerro~Corá atrayessou o exe1·cito paraguayo Q~ 
rios lg'atimy, Amambahy e Corricntes_,. A inarcha do e~ercito 
do Panadero a Cerro-Co1·á, contando com as voltas de ca-
minho, foi de muito mais - de sessenta . leguas, talvez de 

excellente; que se o exeecito alliadci a atacas·se de frente, a 
defesa teria geande vantag:em; ~e peocurasse flanqueal-a pela 
esqueeda; teria' de passar -por desfiladeieos -muito estreitos . que 
tornavam a operaÇão difficill.ima, e que a marcha pelo Chaco 
deu um golpe mortal no exercito paraguayo. » (Depoimento do 
general .Resquin.) _ 

" Aquelle éaminho ele quasi 15-kilometms levado ao fim pela 
p·er~everança do general Argollo, rivalizava, mais ainda, excedia 
a idéa prjmordial dos generaes alliados, que resolveram esse 
plano atrevido e difficil. Assim o general brazileiro tení sempre 
e!lsa gloria imperecedoira. n, (Garmendia.) . 

ür. 11 
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· oitenta leguas. Toda ·aquella região era-completamente deserta, 
e a marcha foi muíto p~nosa. Muita gente morrell dt1 fome, . e . 
o~ soldados e ,officiaes fugiam em numero. de oito ou dez. Os · 
que· eram. encontrados ~ram immediatamente lanceados, , sem 0 · 

mais fórma 'de processo. A estrada ·ficou semeada de cada veres~ 
uns tin,ham morrido de fome, outros lanceados. Dos. cincQ 
mil e tantos homens que partiram do , Panadero, apenas che-
garam trezentos a Çerro-Corá, incluindo n'esse numero chefes 
e officiaes : Da população que acompanhava o exercito, bem 
pouca gente·chegou com elle. Delvalle f:l.càra atrás com pouca 
gente e duas peças de artilharia, guardando as carreta.s 
atraza-das. O general Roa ainda conservava dez peças de 

·artilharia. O general Caballero foi mandado de Cerro-Corá a 
Dourados com· vinte e trez officiaes, a pé, afim de reunir 
gado ... O deserto, as marchas .forÇadas; a fome, as miseriafl 
de toda especie, tinham devorado l'>,OOO homens, ultimo 
resto dos 1l'>O,OOO, se não mais, que Lopez armou para· esta 
guet·ra ... Havia oito dias que estavari1 em Cerro-Corá, quando 
forain· surprehendidos pelo gener_al Camara no dia 1 o de 
Março. >> (Resquiri). 

A guerra do Paraguay foi um dos gi'aQdes crimes da Ame-
- rica do Sul; não foi, porém, o crime do vencedor: foi o crime 

de Lopez, que exigio do seu p.ovo até o suicídio. Esse suicídio 
na sua tragica i.nconsciencia ·é um dos mais nobres holo-
caustos que o sentimento moderno de patria tenha d~ixado 
·na historia; é duvidoso mesmo que tenha igual, e cérca ·com 
um resplendor legendario de martyr o nom_e do Paraguay. 

I.II. __: O Cond~e d'Eu -e a Escravidão no Paraguay·. 

Entretanto, acabada a guet•ra, estava preenchida a condição 
acceita no Cons.elho de Estado para se tratar da emancipação; 

. era visível, para os que tinham acompanhado a attitude do 
Imperador n'essa questão e lhe conheciam o. carácter e os pro-
~ssos de governo, que chegara o moment_o esperado por ell~ 
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para recomeçar junto ao · governo Conservador os esforços 
que fizera nos ministerios Olinda e Zacharias, em 1866, 1861 
e 1868, a favor d'aquella reforma . Assim, o pensamento de 
Nabuco para a nova Sessão de 1870 era aproveitar-se d'essa 
disposição do imperador, crear-lhe a opportunidade precisa. 
O Conde d'Eu tinha, em Setembro de 1869, dirigido aó Go-
verno Provisorio de Assumpção uma cãrta, datada do Quartel 
General, pedindo a liberdade dos esc1~avos que restavam no 
Paraguay. Não eram muitos, mas a importancia do aeto do 
General Brazileiro, Esposo da Herdeira Presumptiva, estava no · 
contagio, por parte d'elle no mo'fuento da victoria,_que a sua 
iniciativa havia forçosamente de espalhar no Brazil. Encarre-

- gado pelo Instituto dos Advogados de felicitar pelo triumpho 
o Imperador e o Conde d'Eu de volta da campanha, Nabuco 
-servé-se da occasião da victoria para, perante o throno, 
lembrar a nova ·aspiração do paiz. Ao Imperador, depois d-e 
elogiar o grande exemplo de constancia e patriotismo que 
nos deu, pela fé com q_ue sempre confiou na bravura dos 
Brazileiros, elle continuou dizendo : « A guerra é uma cala-
midade que a hurpanidade deplora, rrias a guerra é uni dever 
quando tem uma causa justa e nacional ; a guerra tem uma 
compensação para a, éivilização, quan.do, após as _ desgraças 
que s_ão consequencia d'ella, deixa alguma idéa .grande e 
generosa. » Que idéa era essa? A felicitaçãÓ ao Conde d'Eu 
não deixa duvida. «- A carta assignaJada que Vossà Alteza 
dirigio ao Governo Provisorio do Paraguay, conseguindo ~ 
.abolição da e_scravidão n'aquelle paiz, inspirou duplo e indi ... 
zivel enthusiasmo ao Instituto, que pela voz dos seus Presi.--
dentes tem sempre propúgnado pela causa da emancipação (1), 
causa santa e irresistivel, santa, porque é é!. causa do Evan-
gelho, irresistivel, porque é a causa da civilização. Que esta 
-grande idéa, a emancipação, seja· uma consequencia da victoria 
alcançada cont1·a a barbaria do Paraguay, é um pensamento 

(1) Ver antes a tradiçãÓ dos Presidentes do Instituto, Jequiti-
-·nhonha, Carvalho Moreira (Penedo}, Caetano Alberto, l:Trbano, 
Perdigão Malheiro e agora Nabuco. 
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·que dimana da carta de Vossa Alteza, é o desejo do Insti_- , 
.t\}~0 (1). )) 

IV. -Sessão de 1870. -Esforço de ,Nab~co pel~ 

.. ema~cipação.- Indica o successor de Ita?orahy 
e .seusc~lle.gas.- Appello aolmperador. 

Na sessão d-e. 1870 é essa idéa que elle repete em todos os 
tons e acaba fazendo· triu_mphar com a quéda . do gabinete 
Itaborahy e nomeação de S. Vicente. Em . 30 de .Junho, 
.fall.ando contra a despeza para a festa official da terminação 
da güerraJ elle intercal/ a questão dos escravos : « _Depois 
das festas de Abril, tão populares, tão esplendidas, tão ma-
gnificqs como ainda não houyfl outt·as .. n'esta tena; depois 
dessas festas, em que se associou o -governo com o povo·, os 
.partidos com .os partidos, os nacionaes com os estrangeiros, 
para que mais festas, para que esta festa, em que o governo 
se isola do povo? É que em nossa terra na.da ha de verídico, 
nada .ha de legitimo senão com o selio official! É preciso- a 

·intervenção do governo pam que se diga_ que foram completas 
as festas. É preciso a intet·venção .do governo .para que· as 
preces . dirigidas ao Altíssimo sejam ~acolhidas! É preciso a 
intervenção do g_qverno .pat·a que o 1·equiescat in pace, resado 
pelos nossos het·óes, lhes dé déscanço eterno ! · 
~ .«. Senhores, · só ha uma questão em que o governo não 
quer . tomat· a iniciativa; só h a uma _ questão que o governo 
abàndqna á iniciativa privada: é a em~ncipação dos escravos. 
Esta .grande questão do paiz, o govemo .a entrega á iniciativa 
i-ndividual; sem· duvida porque nada ,quer fazet·, sem duvida 
p.orqu.e elle sabe qüe a iniciativa individual entre nós é absq-
.lutamente nulla. E. na verdade, senhol'es, como se manifesta 

(1) Sobre a .car.ta dd Conde d'Eu ao Governo Provisorio e a-res-
_posta .d'e~te, ver O AJ;olicionista, de 1 o ·de Dezembro ele '1880, e o 
meu Abolicionismo, p. 65. 
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na Inglàterra a · actividade ·do self govemment senão ·pela 
associação? ~fas: \)Ste ' meio de .actividade da iniciativa 'indivi- . 
dual, é · entre : nós absolutamente nullo, porqu~ a associaÇão 
está por todos Ofi modos manietada pela· lei 'de 1860. Erít1·e-· 
tanto, eu possoaven.turar,.sení medo dé~nár, que·o governo;· 
abandonando a questão da .emancipação, deixando:.a .ao azar, :· 
não se~ve á causa publica. Não serve .á causa publica, .porque · 
fica · adiada indefinidamente a anciedade . dos senhores; que"· · 
querem uma solução, e deixam-se vagas e illimitadas: as .espe.-:- ·, 
ranças dos escravos . >> 

-. E dias . depois, em 12:de Julho, voltava ao assumpto. Na 
Oamana tinha-se dado em 23 de Maio o pi·oriúnciainento de . 
Teixeira Junior, que, separando-se elo Gabinéte, havi'a movido . 
a i:1uestão elos escl'avos ·e pedido a nemeação de uma _ com..:. , 
missão especiàl para. estudai-a ·e , propô r as : medidas , óppor-·, 
tu nas. Essa iniciativa dá a Teixeira Junior 'um lugar ·saliente , 
na hisiúia elo movimento de 1871, porque foi elle que que-
brou a uniformidade da · Camar.a, o voto solido da maioria -
contra a reforma, quem abriu caminho para a passagem da 
futura proposta do Governo.· N'essa attitude elle ·ficou firme · 
até o· fim, ao contrario 'ele diversos dos seus compaJlheiros 
qué foram mais tarde adversarios acerrimos da emancipação: ' 
e: assim como foi elle· que .ab1·io a estrada, tambem é a ell~ · 
que pertence o que eu ante~ chamei ·o vehiculo da .Íei,· isto. é, - ~ 
o systema da opção, graças q_o qual o projecto Rio~Branco não · 
encontrará opposição invencível entre a grande propriedade, . 
ou pelo menos não cahircí na Camara,. se não com · o pr'oprio -
Gabinete, pelo menos expondo~o a uma eleição, mais que polí-
tica, social, se1·vil, como a do gabinete])antas em '1884.· Refe-
rindo-se aos factos da Camara, Nabuco diz ·no Senado n'esse 
discm·so : · . 

« Sr . Presidente, .eu déploro· que ainda esta /vez não figme 
no discurso da Corôa o elemento servil, apezar da númifes-

• taçào- popular, a qual,· como uma torrente, arrebata tudo, a'té. 
arrebata os delegados elo Governo imperial, porque alguns 
delles, homens praticas e, profundos, sentem a necessidade de 
r(lsolver alguma cousa-, . 
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« í) conceito geral, Si·. Pl'~sidente, é que esmerilhou-s.e · 
esta omissão -como uma- prova para desmentir o Podet• Pes- . 
soai'. Mas cahistes e-m uma grande incoherencia; a recom-
mendação da Corôa no discurso annual, simples rt>commen- . 
dação seni determinação de meios, faria menos mal á causa 
da escrav-idão do que a irresolução com que 'vos tendes 
havido : resististes ao grande pensamento da Corôa, mani-
fe~tado ao mundo inteiro, mas trahistes vossa causa; a· causa 
da esâavidão. 

c< Senhores, esta cansa copdemnada pelo Evangelho, con-
dcmnada pela civilização, só pode viver nas trevas; só tem 
uma condição de vida, é a ignorancia absoluta, é a resignação 

· absoluta das victimas; mas indo ao Pariamento com vossa 
vacillação, .com vossa il'resolução, a-bdicando mesmo o direito 
do governo do Estado, quebrastes á força moral e o segrP.do 
desta causa excepcional. _ 

« Foi o governo á Camara dos Deputados e interpellado por 
um distincto membro della, considerou esta questão perigosa 
nas suas relações economicas; e nas suas relações de ordem . 
publica. Mas, senhores, consentiu que esta causa, perigosa em 
relação á ordem publica, em relação ás questõns economicas, 
ficasse abandonada ao azar! o maior perigo desta caüsa é a 
propaganda, e vós a deixastes livre, correndo por vossa conta; 
uma resolução, pouco ou muito, ·seria um g~:ande remedio, 
mas nada resolvestes. (O Sr. Zacharias : << Não quizúam dar 
os documentos qúe os mascarados pedíram. ») << Assim não 
procede o homem de Estado; · a iniciativa é para o homem de 
Estado, como para o general, uma grande supet·ioridade; 6 
homem de Estado não faz o que o governo fez. 

· << Sim, senhores, o governo no centro das relações sociaes, 
encarregado da direcção dos gl'andes intel'esses collectivos do 
Estado, com uma maioria que deve dirigi!', declarou que nada 
decidiria e põe-se a reboque desta mp.ioria! (O Sr. Zacharias : 
<< É um suicídio; desde então não~ mais governo»).<< Assim, 
Srs. ministros, deixastes os senhores entregu_es a uma ancie-
dade peior do que a do condemnado que espera a execução da 
se.nten~; deixastes os escravos alimentat· esperanças vagas, 
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indefinidas, para 'terdes de luctar depois com a impaciencia 
delles, com a desesper~ção delles. 

E « dizeis que a qu_estão não e·stâ estuda_da? Então não ha 
entre nós questão-estudada! Pois uma questão forn-lulada em 
um projecto elabnrado no Conselho de Estado, ahi discutido 
-e ápprovado, não é uma questão e~tudada ·neste regimen? 
Existe esse trabalho e tanto que a commissão da .Camara dos _ 
Deputados exigiu leigo que viessem os trab:ilhos confeccio-
nados ·no conselho de Estado. » (O Sr. Zacharias· :- << Não que-
rem· mandar. _])) (O Sr. Silveira da Mota : <i O que .r;;e faz n0 
conselho de Estado é segnedó. >>)Senhores, este negocio -é 
muito grave, é a questão mais importante da sociedade bra- · 
zileira (apoiados), e é imprqdencia abandonai-o ao·azar. Que-
reis saber as consequencias? Hei de dizer com toda a since-
ridade, com toda a· for~a das . minhas convicções; o pouco,. 
serve hoje, ' o muito amanhã nãõ basta; as cori~as politicas 
têm por principal condiÇão a oppurtuni-dade_; as reformas, pnr 
poucas que sejam, valem muito "na occasião; nao satisfazem ' -
ao depois, ainda qúe sejam ·amplas. Não quere-is os meios 
graduaes : pois bem,-·haveis de ter os meios simultaneos ;· 
não quereis as consequenciaS. de uma medida regulada por 
vos pausadamente, haveis .. de ter as incertezas da improvi-
denda ; não qu·ereis tee os i-nconvenient~s economicos por 
que passaram as Antilhas inglezas e francezas, arriscaes..:vos 
a ter qs horeores de S. Domingos. · · 

<< Senhores, ~ preciso dar toda a im portan·cia á nossa . 
situação politica; vede que hoJe no mundo christã:o som0s a 
unica nação que tem escravos : vós não pesaes o que é a fo1·ça 
das· cousas; o que. é a pressão da civilização, exercida sobre 

. uma: nação que se isola do Christianismo, que se isola de 
todas. -

<< E senhores, basta; eu concluirei esta pa1'te do meu dis-
curso com uma sentença muito ajustada do Duque de Bro-
glie. Fallando contra o governo que queria este mesmo adia-
mento indefinido, esta ··mesma contradicção indefinida, dizia 
com mujto eloquencia : « Espem1·, quando se espera alguma 
cousa, é sábed01'ia; mas e~pe1'a1' pó1' espe1'a1< espera?' porqU:e 
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não lUt ·sufficencia pm:cb 1;ésolver, e.co1·ltgem p.am executa?', · 
é o peio1· de todos os pa1·Udosj o maior .. de todos os pm·igos. >> • 

Cmno se vê, a ·linguagem de Nabuco era a do. ·zeadm· de ' 
um movimento que o offlcialismo ,conser~ador n'essa hpra 
co:n"demnava. N'ésse discurs:o elle repete ·a sua adhesãb á mo--
riarchia, signal de q.u'anto a .sentia ·posta em duvida. Fala· da 
pm·fia ·de 1'e{o1;mas que o partido Conservador parece querer 
tmVar ~om o liberal, << muito va'ntajosa para .n'ossa causa, ·mas 
que póde tornar erri uma Babel o systema representativo, des-
truindo os -pontos de apoio que O· partido cons.ervador tem. 
por missão · garantir á sociedade .. . . Entretanto, o facto é q].l_e. 
o partido Liberal .não· póde •querer o poder n;1s condições em, 
que argue o Conservador ·de o ter acceitado. ~O discurso é todo 
dirigido á Corôa : a ella deve importar que o partido Liberal 
não sej~ exterm.inado; que elle p·ossa prestar o seu concurso 
para a bôa direcção do paiz, « porque a essencia do· govemo · 
reP.resentativo consiste no concurso dé todas as opiniões po-
liticas. ·)) Qual ·o meio, porém, de chamar a ·opposição a essa 
funcção que lhe compete, que é uma condição da paz publica?. 
·É o que Nabuco :.discute perante o . SenÇ~do, ·falland.o, po1'éín, 
mentalmente .á CorôÇt : 
- « Dizei-me, senhores, o que cumpre fazer para q.ue ·o par-

tido Liberal, que está no ostraci.smo, fóra .de todas as ·cond-i-
ções d~ existencia legal, seja rehabilitado e volte ao Parla-
mento? Devemos esperar a r}ossa vez de governar? Deven10s 
esperar que esta vez nos s~j,a de_signada por graça impe~iai? 
Certamente, senhores, o partido Liberal não póde querer ·o 
poder pm· este meio. Assumir o- poder n'estas condições, é 
tomar a missão ingloria de uma outra reacção_, é e.ncarregal'-
se o partido Liberal de matar por seu turno o pa1·tido Gon-_ 
serva. dor, como o partido Conservador matou o Liberal. Este 

- caminho conduz ao abysmo, e clizei-me : o que temos tirado 
dessa política ele reacções successivas? Sem duvida, a mo-
narchia se illude se pensa que tira força da fràqueza dos pal'-
tidos. O qüe acontece é que quando .ella precisa do apoio de 
um partido, este partido no dia da necessidade ,está inhabili'- · 
tado e sem força._ par<;t servir; á causa publica. Ora, o <pie anoc-
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tece, Sr. Presidente, é. que · temos sempre ministerios .fracos 
perante a opinião. Que força póde ter -um minisierió .perante · 
a. Coi·óa quando seu ~itulo de exfsteneia vein só .âa Coróa, 
rião vem das v!oissitudes ·elo systema representativo~ ·Que 
força póde ·ter um ministerio i}erante a opinião, · quando não 
sae da opinião, quando não ·tem a força precisa· para 'satis- ·. 
fazer as aspiraÇões da opinião? » · _ ~ · 

Assim o partido 'Liberal ·não ·quer ·o poder, mas quer as 
reformas, reformas que-o Ministerio não póde fazer, mas que. 
uma parte do partido Conservador póde fazér, e que acabariam 
com ·o ostracism-o; com a proscripção do partido ·vencido, fóra 
do poder. · 

(( Não pgdemos fazer as reformas, accrescentava Nabuco; ' I 

·pois bcin, o qúe dizemos é que o Ministerio actual tambem não 
as póde fazer. lia no partido Conservador-uma parte estacio-
naria; que pen.sa'·qge o tempo corre, mas não' muda os homens 
nem as co usas; . ora,- sem duvida esta parte representada no 
~inisterio não póde ser .encanegada das reformas. Mas tam-
bem sabemos que no partido ·conservador ha cavalheiros 
que tétn pendor para as reformas, por exemplo, o Sr. ·Vis-
_conde ele S. Vicente, o Sr. Torres-Homem e o Sr. Barão elo 
Bom Retit·o . . . Lembrei-me ele tres elos mais conspícuos; ainda 
ha outros, por exemplo, o Sr. Barão das Tres Barras. Na 
Gamara dos Deputados ha muitos moços .illustres que já se 
têm declarado pelas reformas ... 

« Senhores,· o systema representativo .por suas _ vicissi-
tudes, por-suas evoluções, póde satisfazer a todas as neces-
sidades occorrentes da sociedade sem sacrificio d:f força meral 
do poder. Se achaes em vosso partido quem possa, sem sacri- ~ 
fi cio do poder, sem sacrificio da foi·ça nto·ral, sem incohe-
rencia, fazer as reformas, porque haveis de entregai-as a 
outros que não as podem fazet· sem cantar â palinodia, a outros 
que ·não inspiram confiança pelos seus antecedentes? Quanto . 
menor é a confiança que inspi·ram os antecedentes do refor-
mador, tanto maior é a exigencia da opinião. >> " 

K o discurso terminava com um franco appello ao Impe- · 
rador para salvar a dynastia, tomando a iniciàtiva das 
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reformas, sem as quaes o systerna rep1:esentatiyo - não era 
uma realidade; em outras palavras, para que fosse elle o 
vencedor do so1'ites que Nabuco mesmb estabelecera em t868; 
-quem pu.zesse termo, por n1eio de eleições livres e reaes, ao 
governo absoluto que elle exercia contra a sua vontad·e, pela 
força das coisas. Era esta a conclusão · d'esse dis~urso que 
não deixou de preencher o seú fim, pa!'ecendo que Nabuco 
recebera alguma· conficlencia de que S. Vicente seria o 
proximo P-residente do Conselho, e chamaria a Salles Torres- -
Homem, Bom-Retiro, (que afinal recusou)", Tres-Barras (Ja-
gJiary), Teixeil'a Junior (o nome de Ferreil'a Vianna, no grupo 
Teixeira Junioi', acudio seguramente ao pensamento de Na-
.buco ao dizer - 1mlitos moços, illust1·es) : -

« Senhores, se nós nada podemos espera!' do ministerio, 
se não temos o podei', e não podemos fazer as refol'mas, a 
-quem havem~s de pedil-as ? . Podemos pedil-as ao pod,er 
pessoàl? E porque não? · 

« Senhol'es, não quero irritar ae nossas discussões; não 
quero fazer injustiça ao Pl'incipe que por felicidade nos 
rege; digo que existe o podei' pessoal e existe pela natu!'eza 
·das cousas; existe desde que o poder não tem cO!'rectivo, 
desde que não ha eleiÇão livre, desde que uma só vontade 
·decide dos destinos do paiz. Pol'tanto, se existe poder pessoal, 
·e é o uni co que tem vida, ·porque não podemos pedir-lhe que 
influa pa!'a as reformas ? , 

. «.Sim, senho!'es, se o governo pessoal póde ser Jorge III, 
)pOrque não póde se!' Guilherme IV, ou Napoleão 111 ? ---"- éom 
-esta diffel'ença, e é que sob a encarnação de Jol'ge IIJ, o 
poder pessoal provoca a revolução ; mas sob a enca!'nação ~de 
~Guilhe!'me IV ou Napoleão III, elle conjura a I'~volução, 

.abdica,· renuncia, resigna a sua existencla. Certamente, as 
refo!'mas libe!'aes impol'tam .a impossibilidade de poder 
pessoal; dissipam o poder pessoal; venham as refol'mas 
liberaes e as consequencias della hão vir necessal'iamente. 

« E- pol'tanto, senhol'es, como conselheiro leal, c.omo 
:amigo, eu dii·ei com toda a energia : Monarêha dós Brazi-

-·Jeil'os; recondliai-vos com a democ!'acia, tornai a iniciativa e 
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a frente das reformas liberaes,_ salvai vosso. throno e vosso 
p_aiz (:1). » ' 

·V. - O Additivo sobre a questão dos escravos 
Quéda do Gabinete.. · 

. -. 

Em :19 de -,Setembro, na vizinhança do encerramento da 
Sessão, Nabuco tem prompta a mina que fará saltar o Minis-
teria. Era o seguinte additivo ao orçamento : 

<< Do saldo resultante da receita sobre a despeza no exer-
cício d'esta lei, é o Governo autorizado a applicar a quantia 
de :1,000 contos de réis á alforria de escravos. § 1. o Serão 
preferidos os escravos do sexo feminino de :12 a 40 annos, e 

(1) Esse discurso, de 12 de Julho de 1870, é pronunciado sob uma 
impressão de sympathia pelo chamado Imperio Liberal, ·a nova 
}Jhase em que a presença de Emílio Ollivier no Ministerio fiz;era 
entrar o governo plebiscitario de Napoleão III. Esse movimento 
inspirou grande confiança a Nabuco. Tres dias depois cl'esse dis-
curso a terminação da guerra era officialmente ap.hunciada. Em 
Abi·i! Nabuco escr.evia a Dantas: «Não ha novidades; a chegada 
do Conde d'Eu e a abertura das Camaras-devem trazer alguma 
ebullição. Nada espero por ora, porque nem o nosso Imperador 
é. o dos Francezes para fazer uma revolução pacifica que satis-
faça as necessidades publicas, nem o espírito do paiz, atrophiado 
como está por tantas -influencias indébitas e chagas ·sociaes, é 
capaz de querer e impôr alguma coisa ... o que póde vir, indo· 
as coisas como vão, só póde vir da anarchia, isto é, o impr·eyisto, 
e tndo póde s~ r, muito além do que se que1:; e do que se pensa. ,, 
O temor do r adicalismo, das pretenções extremas, força Nabuco 
.a procurar entl'e os Conservadores moderados, reformistas, um 
ponto de apoio. É pnr isso . que elle indica S. Vicente e Salles, 
com quem n'essa época se entendia sobre a_ emancipação. Dantas 

· {28 de Julho) escreve a Nabuco sobre. esse discurso : " Os seus 
discursos são sempre um aconteci,nento; n'este ultimo, porém, 
achei merecimento, elevaçâo ainda maior do que em todos os 
·outros. Longos desígnios de estadista . consummado, largos e 
-e novos horizontes . á política liberal, segurança e profundo . 
·conhecimento das coisas e dos homens, franqueza na exposiçãp 
das idéas, tudo isto encontra-se n'elle. A sua apostrophe á Corôa. 
:SÓ não é ~nt~ndida pelos políticos de má fé. " 
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dêntre estes os de 'meáor edade . § 2. 0 o- -escravo que po~· 
.meio do seu peculio, ou pot' liberalidade de outrem, ou por 
contracto de prestação de futuros serviços, obtiver meios r 

para indemnisaç.ão de seu valor, tem ' direüo perfeito ·á suá 
alforria, e esta, senqo recusada pelo senhor, seráo,outorgada . 
pela autoridade publica . .....-!!. Paço do Senado, 19 de Setembro 
de 1810. (Assignados). - Nabuco. - Souza Fmnco.- Z. de 
Góes e Vasconcellos . - C. Pamnnguá. - F. Octaviano. -
Cansansão de Sinimbúo - Chichorro da Gama. - Silveirá 
da ·M.ota. - ·Dias de Ca1"Valho o » o 

·Como se vê, era um artigo do projecto. do . Conselho de 
Estado, que Nabuco apresentava juntamente com a verba de 
.1 ,000 contos para alforrias. Ao enviar esse additivo a Za- · 
charias_ pede_-lhe que se preparem pam sustentai-o no dia 
séguinte; considera o golpe decisivo. Zacharias responcle"'-lhe 
do Senado com este bilhete : « Prepare o morteiro e cá ·O 

esperamos; não fi cará mal o nosso rei em quanto tiver vida 
·um de seus vassallbs . A metralhadora, » - elle? - « e as 
espingardas de agulha hão de todas fa?"er o seu officio . 
o·r: .. ; » (o creado mandado por Nabuco), « que entrava na 

· conspiração como Pilatos no Ceedo, entregou-me o foguete », 
- Paeanhos chamara . o additivo foguete á Cong1'eve, -
« com ar de t·eserva t:J de, suffl:eiencia, como se conhecesi;)e a 
gravidade da missão de que estava encarregado . )) 

No dia seguinte Nabuco vai com effeito ao Senado susten-
tar o seu additivo. Tendo, immecliatamente antes da retirada 
do Gabinete Üaborahy e da formação do Gabinete S. Vicente, 
pronunciado, -em nome do partido Liberal, o seu discmso 
respondido por Paranhos, tem todo o alcance de .um acçmte.: 
cjmento decisivo na historia da lei de 28 de Setembro, que de 
glgum modo resulta d'essa attitude firme, constante e ded(-. · 
cada da opposição Liberal , . movida e ·inspirada quanto á 
urgenda e absoluta pr.ecedeneia d'essa idéa pelo ardente pro-
selytismo que Nabuco ' faziá desde 1868. N'esse -discurso. de 
20. de Setembro ele 1810, e1le diz, .em . r~la.ção á iniciativa do 
partido .Liberal e á .inacção, carencia do l\iinisterio : 

<< Esta iniciativa elo partido Liberal .é U!ll dever sagrado e .. 
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imperwso, porque; como o Senado sabe, no programma deste 
partido, entre as medidas graduaes concurrentes para . o 
grande fim ela emancipação: uma dellas é a que esté · consa-
grada no artigo proposto. Esta iniciativa torna-se urgente, á 
vista ·do procerl.~msnto i~·resoluto, contradictorio e vacillante do 
-Ministerio a :-cspeito di:.'Sta magna questão social. O Minis-
te.rio não tem :razão de queixa ' contra o partido . Liberal; 
porque, senh.ore3, até hojf·, com a gravidade do silencio, com 
expectativa calcu~ada, o padido Liberal, sem agitar a questão, 
tem esperado uma solução <:ada ·pelo l\{inisterio que se acha 
á. frente das relações ecoucn icas, sociaes e politicas do paiz, 
e_, por consequencia, tem a m ·ssão de dirigil-as. Mas nada se 
tem.feito : uma esperança CJ:"'"· nos deu. o nobre ministro dos 
-Nego-cios Estrangeiro~1 (Pe:J: _,~nos), . vindo ultimamente das · 
RepQbricas Platinas, onde já não ha escravidão, essa espe-
rança pat:a logo o nobre ministro dos Negocios do Imperio 
desmentiu declarando né!- Camara dos. Srs. Deputados que o 
Governo não queria senão uma rpedida parcial de emanci-
pação, a _qual se -reduzia á alforria dos escravos da co·rôa, e, 
pelo motiv~ allegado de alliviar o 'bolsinho impe6al, ,_.que -
carregava com este tributo de caridade. Já vê, pois, o Senado 

· que o partido Liberal não podia vêr encerrár-se esta Sessão 
sem uma manifestação solemne, sem um protesto contr!l .o 
.procedimento do · Governo_ a respeito de assumpto tão imJí>or-
tarrte ;· é isto principalmente o que significa o ·artigp additivo . . 
Sem duvida, senhores, está demonstrado que a politica- do 

:góv~rno se reduz a est9- epigraphe : O nada ! Mas o rm'-
tido . liberal tem _medo ele que esta epigraphe - O nada! se 
.torne um epitaphio para a . terra desolada, aniquilada pelas 
contingencias que podem vir -des_ta questão, senão forem 
previrüda;;. » • · 

C(.mtrast::t anwrcha retrograd1 de nosso governo desde 18,68 
com a precedencia que lhe tomou a Hespanha, adeantando-se 
_e_m -Cuba : . · · 

« A ve~dade, ~~I\h9:res, é que aHespa~ha no .anno clé 1870, 
no ~pno . que corr~, já de_cretou ·a , e!nancipação gradual dos 
_escravps i e,,, ~pois, ~:~ ;unica nação da America,- digo mal, 

.. 
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senhores, a unica nação do mundo christão, q_ue mantem o · 
statu quo da escravidão das era.s coloniaei'i, é o Brazil. 

« Mas, em honra do Brazil,. senhores, . seja dito : ainda 
em ne).1hum pai~ do _mundo a idéa de emancipação foi inau-
gurada com auspícios mais lisongeiros ; a opinião publica · a 
·acolheu com manifestações as mais francas e espontaneas; 
entre essas manifestações cumpre considerar as consignações 
.vetadas por quas! t9das as Assembléas Provinciaes para a 

· emancipação; a jnrisprudencia -dos tribunaes tem deCidido 
sempre -em um sentido favoravel á, liberdade as questõe-s 
propostas; o Conselho de Estado, que é um corpo conservador, 
não dominado pelo espírito de innovação, concluiu um tra-
bãlho importante em-favor da erna).1cipação; a resistencia que . 
os senhores de escravos oppuzeram nos outros paizes; resis-
tencia que foi a verdadeira causa dos cataclismos que ahi se 
viram, não houve enire nós;· os senhores não resistiram, só 
pediam a prudenêia dos · meios, a mgencia da ·decisão ; ós 

. partidos, os partidos todos, coincidiam nas nH~didas graduaes 
e progressivas. Era esta. a opinião de todos; ninguem queria 
uma transiçi'io brusca, que conduzisse o paiz aos perigos da 
ordém publica, que com a revolução do trabalho aniquilasse 

.·as fontes da riqueza publica. ~> (Zacharias diz em aparte : 
« Havia uma ou outra: espinga·rda. » O remoque é ao dito 

·attribuido a Cotegipe, mas que elle sempre contestou, -
que para combater a emarwipação ainda tinha uma espin-
gm·da velha.) « Entrou; po~ém, o Ministerio,mudou e com,.., 
plictm esta situação que corria tão facil, tão plana; o Minis-
teria creou logo o ponto de apoio para as -resistencias dos 
senhores, collocando a questão entre a revolução e à escra-
vidão, ent1~e a inercia e os perigos. 

« Não o vimos, senhores, vacillan.te, irresoluto, ir â Camar.a 
dos ·srs. Deputados abdicar a mis~ão de Poder F:xecutivo, a 
iniciativa ém dirigir ê representar os interesses coUectivos 

' - da sociedade, em. tomar a · dian teiTa - nas grandes questões 
economicas e sociaes ? Mas a Camara 'dos SÍ·s· Deputados 
procedeu com Üm patriotismo digno de tt:ido ·-louvor; tomou 
sobre si a iniciativa que 0 gov.erno · ti'nha - d~cli nádo, nomeou 
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uma com missão para estudar a ma teria: -e óffereceu um pro-
- jecto; essa·Commissão, honra lhe seja feita, correspondeu á 

expectativa <ia Camara, correspond~u á expectativa . do paiz, 
apresentando um relátorio, profundo e bem elaborado,. e um 
projecto, cuja maxima- parte ~ acceita .pelo partido Liberal. 

« Mas o governo, senhores, que demittiu de si a iniciativa, 
impediu toda a iniciativa; e comq governa as ordens do-dia, 
punca mais concedeu uma occasião ... (Zacharias : _:_ IJoje 
é qq.e se pediu da tribuna a discm;são -de um projecto ... para 
entrar em discussão o projecto elaborado pela c_ommissão da 
Camara . dos Srs. Deputa-dos.) · 

« Cos~ufna-se dizer que o diabo arma as suas : veio á dis-
cussão um projecto de emancipação parcial, muito parcil).l, O· 

projecto a que -já me referi nesta casa, o projecto de alforria 
dos escravos, cujo usofructo a Corô~ tem, e então o Minis-
teria pronunciou-:se, fez questão de Gabinete da não discus-são 
do projecto da commissão e declarou que nada mai'squeria 
senão a. emancipação parcial dos escravos da .Corôa, reduzindo. 
ás providencias a este unico ·ponto. » · -

E terminava assim : -
« Creio, Sr. · Presidente, que tenho justificado o artigo· 

additivo propos.to, e sern duvida . não é possível crêr que o: 
Senado Brazileiro · dei_xe de concorrer com .este i:neio pará 
acabar, ainda- que gradualmente, uma ' instituição execravel, 
que . opprime os nossos sémelhantes; corr01npe os homerís" 

·1ivres, esteriliza o trabalho e a terra, e nos expõe ao ludibrio. 
e á reprovação elas nações civilizadas. Senhores, podeis pro-
seguir nos vossos adiamentos infinitos, na vossa contradicçãó-
infinita; mas a emancipação não ha de deixar de "vir; ella ha 
de vir, com a_ differença que, em vez de vir gradual . e in-
cruenta, ha de vir . simultanea e perigosa. Não é possível 
resistir á press~o da civilização, á excorinnunhão do mundo: 
_christão: Dizia-se o arinÓ proximp passado .no c·ongresso· 
FederaL dos Estados-Unidos : As nações civilizadas devem 

. fazer um bloqueio moral contra a · unica nação, (referiam-se 
então ~ ilha de Cuba), que ainda mantém a escravidão. Or& 
esse bloqueio moràl pMe:-se tràduzir em. factos que podem 

; ·'\ 

__ .,. 
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fer'ir os nossos -interesses industriaes : porque·, senhores, 
como nesse Congresso se dizia, esse bloqueio mo1·al deve ir 
ate repellir o producto do trabalho · escravo. Uma. palavra , e 

· concluo_. : sabeis qual a sorte do Paraguay, qual a sorte do 
Japão. e de todos os paizes que se q1.1erem isola'r do mundo 
civilisado. » 

Esse discurso produzio grande impressão (1), sentia-se que 
o ad_ditivo implicava uma crise ministerial, que a idéa· da 
emancipação tinha amadurecido em S. Christovam. Com 
effeito, quem responde ao chefe Liberal' é Paranhos,· um mez 
depois Vjsconde do Rio-Branco , ministro dos Negocios Es-
trangeiros, que aca bava de voltar da sua quarta missão 
diplomatica e política no Rio ele Prata e Paraguay, e a sua 
r'esposta revela, se não produz, a divisão esperaclà no seio 
do Gabinete : elle promette que na Sessão seguinte o Govei·no 
manifesta rá o seu pensamento , - << apresentará uma solu-
ção » , é à vm·ia"nte de Cot.egipe, ministro da Marinha, -
e isso não está de accorclo com o sentimento ele Itaborahy 
ou elo seu lugar-tenente, f:'aulino de Souza. A solução de que 
Paranhos e Cotegipe fallavam era favoravel á reforma : a que 
9 outro lado do Ministerio tinha em mente era-lhe contraria. 
Que ·o Gabinete" es tava dividido n 'esse niomento, prova-o a 
di scussão no aóno seguinte a respeito d'essas palavras de 
Paranhos, entre el'l e, Cotegipe, Diogo Velho (Visconde de 
Càvalcanti)_, el e um lado, e, Paulino de Souza, sustentado 
por Itabora}1y , .l\'Iuritiba e Nebias , do outro. Poucos dias de-
pois d'aquelle eliscmso, o l\'~inisterio ltaborahy retirava-se 

· (1) Rio-Bt'ancoJ Peesidente elo Conselho, na sessão de 1871' 
(14 de Agosto), r eferia-se assim a esse discurso : " Se. Presidente, 
é notavel que quando se approximava o termo da Sessão do anno 
passado, a ul tima palavea da illustrada oppósição liberal n'~sta. 
casa fosse um be:).clo de ancieclade poe esta questão . O nobre 

·senador pela Bahia, o Sr. Nab uco, que apparece quasi sempee 
como os magna sonaturwn, veio censurar o Ministerio por não 
ter dado andamento a e,sta .. questão ... "··. · 
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e a sua retirada era gemlmente attribuida á recusa, pelo 
Ga~inete,· do additivo Liberal (1) . 

(1) A mim, meu pai escrevia em 1.0 Outubro: "Remetto-te o meu 
ultimo discürso, sustentando o aclclitivo sobre o elemento servil , 
additivo ao qual se attribue geralmente a quéda do Ministerio. " 
" Esse discurso foi o tiro de honra dado pelo partido Liberal no 
Ministerio de 16 de Julho. " (Diario da Bahia, 12 de Outubro). 
Pereira da Silva, Memorias elo Meu Tempo, tambem attribue a 
quéda do Gabinete ao additivo de Nabuco: "Recebeu Rodrigues 
Toeres n'essa conjunctura um bilhete do Imperadoe, participando-
lhe que merecia sua approvação~ o additivo ele Nabuco de Araujo, 
e esperava que o Ministeeio o incluísse nas disposições geraes 
do Orçamento·... Magoado Rodrigues Torres (Itaborahy) com o 
procedimento ela Corôa no tocante ao additivo próposto por Nabuco 
de Araujo, e c,om a resolução de. seus adversarios senadores " 
(refere-se aqui á opposição a um credito), " convocou no dia 22 
seus collegas ele Gabinete. Concordaram todos que era chegada 
a época da dissolução do Gabinete, e autorizaram o Presidente do 
Conselho a supplical-a do Imperador. " 

Que o Imperador se manifestava abertamente pela necessidade 
ila emancipação, os de-putados bem o sabiam ·; entre outras mani-
festações elle ·queixou-se a Junqueira, membro da commissão 
especial, da demora na apresentação do parecer. Ouvi ao con-
selheiro Barros Barret_o, tambem me!Ilbro da com missão Teixeira 
Junior, que o primitivo projecto da commis.são · era libertar os 
nascituros, não desde o nascimento, e sim aos oito annos d$3 . 
idade; mas que o Imperador se pronunciara francament_e contra 
es!)~ pensamento na conversa que teve com Junqueira . 

• 

lll. 12 
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CAPITULO VII 

GABINETE S. VICENTE 
; .. 

I. - O Gabinete e seu Programma. 

Não era duvidoso que S. Vicente seria o successor de Ita-
borahy. O Imperador estava seriamente empe11hado na eman-
cipação dos escravos, e por isso mesmo que, por causa da 
guerra, da necessidade de conservar Caxias á frente do exer-
cito, fôra obrigado em 1868 a chamar ao poder o partido 
conservador, agora que estava terminada a campanha, era 
para elle ponto de honra mostrar que não abandonara a 
grande idéa por elle mesmo annunciada do alto do Throno. O 
Imperador conhecia bastante a nossa politica para não igno-
rar que pa1·a qualquer commettimeht0 ou plano perfeitamente-
amadurecido em seu proprio juizo, prudente e experimentado 

- como era, elle acharia sempre, em qualquer dos partidos, 
o concurso e o apoio que lhe fosse preciso. Não era a quali-
ficação de Consm·vador que impediria um d'esses partidos de 
offerecer-se para as innovações as mais ousadas, como não 
era a qualificação de Liberal que tolheria o outro de ,secundar 
as medidas as mais àutoritarias. Alguns espiritos, de um e 
de outro lado, podiam sacrificar-se e ficar fieis á escola; o 
grosso do partido, porém, não se· preoccupava de principias, 
nem d~ coherencia. Se o Imperador não tivesse forçosamente. 
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que alternar vs homens e os partidos, a verdadeira sciencia 
·política consistiria, para elles, em apanhar em tempo as mu-
tações, os cambiantes imperiaes : em tentpo, porque o Impe-
rador dirigia, parecendo acompanhar, e a vantagem, a pet·spi-
cacia estaria en1 collocarem-se, antes d'elle, no ponto para onde 
o vissem subtilmente inclinar. Na questão da emancipação, .-
entt·etanto, o Imperador não precisava exercer a menor se-
ducção sobre o partido Conseevador : fóra um Conservador, 
S. Vicente, quem .redigira os projectos de 1866; era Conser-
vador Salles Torees-Homern, que, em 1869, dizia a Nabuco 
estar esceevendo contra a escravidão um dialogo á maneira 
de Platão, dialogo cujos fragmentos apparecem, talvez, no 
seu bello discmso de 1.871 ; era conset·vador Peedigão Ma-
lheiro, cujo livro foi « a obra. a mais comprehensiva e, a 
muitos ·respeitos, a mais valiosa. sobre o assumpto · », como 
disse Mac;l.Ulay da grande obra similar de sir James Stephen; 
era conseevador Teixeira Junior e o grupo que elle reunira em 
torno de si. O Vi~conde do Rio-'-Branco tinha razão ao dizer 
no Senado em 1870 : « Ê preciso dizer a verdade ao paiz, e é 
que n'esta questão nos achamos todos confund!dos. Se a 
principio havia Conservadoees oppostos á idéa, tambem do 
lado Liberal os havia, e müitos. Cumpre mesmo reconhecer 
que _talvez os prin1eÍros passos para a solução d'esta gràve 
questão partissem dos Conservadores . e não ··dos Liberaes. » . 
De ceeto S. Vjcente não precedeu a -.Jequitinhorih.a, Silvei-ra 
da Mota, Tavares Bastos, mas S. V\éente representava um 
parti,do, era uma força governamental, e, se é impossível 
dize;·, se foi antes d'elle, com _elle, ou depois, logo depois 
d'elle, que despertou, sob o m smo influxo da opinião, e da 
guerra, a cónsciencia do Imperador e a do Goveeno em 1866 
de homens como Nabuco, Sarahra e Zacharias', elle terá sem-
pre a honea de tee sido o peimeieo dos nossos homens de , 
governo que na questão dos escravos tentou e conseguio mo~ 
ve·r o nosso mechanismo político todo,· - Imperador, Con- · 
selho de Estado~ Ministerio, - de ter sido o primeiro a for-
mular o conjun.cto de . medidas que desenr.aizou a escravid~o 
do nosso solo -em 1811. 

; 
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·o Imperador, com o espírito de justiça, a que era propenso, 
, desej-ava que a primeira lei de abolição fosse executada pelo 
estadista que iniciara a questão ein 1866; sabia que Itab()rahy 
-não acceital'ia nunca um projecto que satisfizesse a elle, e 
·para substituir o. Gabinete não ·.via senão S . .Vicente com .o 
grupo de conservadores moderados que Nabuco assignalat'a 
da tribuna , do Senado. Dar-se-hã, com effeito, uma singular 
coincidencia (1) entee a organização S. Vicente e a indicação 
de Nabuco, no seu di scueso de 12 de Julho . N'esse discurs.o 
N'abuco, como vimos, indicara S. Vicente, . Torres-Homem, 
Bom-Retiro, Tres-Barras (Jaguary), Teixeira Junior e o seu 
grupo (2) e· era este o Gabinete formado por S. Vicente, qué 
-não consegue a entrada de Bom-Retim : elle, na Presidencia 
do Conselho e em Estrangeiros; João Alfredo, lmperio; Tees:. 
Ba!'ras, Justiça; Salles Torres- Homem, Fazenda; Pereira 
.Franco, Marinha; general CllmOt'a (visconde de Pelotas), 
que não acceita, depois Araujo Lima, deputado pelo Ceal'á, 
Guerra; Teixeira Junior, Agricultura. Nein Nabuco áo fazer 

. aquella indicação recebet'a uma revelação de S. Christovam 

. . 
(1) O orgão radical, já republicano, a Opinião Liberal, em 1.0 

de' Outubro (1870) alludia a essa co.incidencia : " O sr. D. Pe-
dro 2°., cujo fraco é contentar a opposição, humilhando aquelles 
a quem conf1a a suprema gestão do seu Imperio, quiz .cortejar a 
.opposição do Senado organisando o Gabinete indigitado pelo 
sr. Conselheiro" Nabuco em um .dos seus notaveis discursos. Então 
o illustre Conselheiro figurara, como cousa toleravel, um Governo 
composto dos srs. ·s. Vicente, ·Tres-Barras, Salles Torres-Homem 
.e Bom Retiro. O sr. D. Pedro li agarrou-se ás palavras do sr. Con 
selheiro Nabuco, e acaba de nomear ministros os srs. S. Vicente, 
·Tres ·Barras e Salles Torres-Homem . Quanto ao sr. Bom Retiro, 
S. · M. reserva-o para successor dos precedentes, e opportuna-

.-mente · mediador entre estes e o sr. Zacharias. " 
, (2) O grupo que· Teixeira Junior reunio em Maio dé 1870 para 
'pedir a rio meação de uma com missão especial ·encarregada de 
·a·ar parecer com urgeneia sobre as medidas que julgasse con-
··rferíiente adaptar-se acerca da impo7'lante questão do elemento 
.. servil no il)tperio, comp:unha-s ~, além d'elle, de Pereira da Silva, 
Ferreira Vianna, Junqueira, João· Mendes, Angelo Thomaz do 
:Amaral, Souza Reis, ·Candido TMres,- Lima · e Silva, Duarte de 
Azev~do, Perdigão Malheiro, Paula Toledo. 
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por algum amigo intimo do Paço, como Born-Retiro ou o 
mesmo S. Vicente, nem o lmpi:wador e S. Vicente formaram 
esse Gabinete por indicação de Nabuco. A indicação de Nabuco 
resultara sómente da· sua observação e~acta da marcha · do · 
partido ·Conservador para a emancipação, dos homens que a ·· 
dirigiam, da constancia clo. lmperador, e o Gabinete, por sua 
vez, resultãva ·dos factos observados. A desaggregação do 
partido da estabilidade e da resistencia pela força da idéa abo-
licionista, por sua natureza radical, tinha que obedecer a leis 
certas e positivas. O que Nabuco fez em Julho foi prever a 
sua _applicação· de modo preciso. 

S. Vicente, porém, não era o homem proprio para a deli-
cada missão de que se incumbira ; era um publidsta, um 
diplomata de_-valor, um homem de Estado, mas não tin}fa· a 
resi~tencia que a lucta parlamentar exigia, nem a faculdade 
de" impôr-se e de dirigir. Logo no primeiro esboço do seu · 
Gabinete .revela perplexidade; vé disputarem-Ih~ a direcção. 
S. Lourenço, a quem convidara e que sacrifica, quer dictar-lhe 
o programma ministerial; Tres-Barras entra para o Gabinete · 

. sómente para frustrar a reforma; os epigrammas ela Be{o1·ma, 
orgão liberal, onde n'este tempo appa1·ece Joaquim Serra (1), 

(1) Joaquim Serra é na Rejot'ma, durante o ' decennio conser- · 
vador, a vida do jornalismo liberal. De certo modo, foi elle o · 
creador da moderna imprensa política; elle, quem tornou o espí-
rito·, a primeira qualidade do jornalista. A penna enteetanto, com 
que escreve não a embebe, elle, em fel; não feee , nem 
tira sangue; o seu gracejar é espontaneo, qua.si impessoal; não 
só elle é sempre o primeiro a rir-se do que diz ou escreve, como 
os que põe em sqena riem-se francamente do comico que elle 
lhes empresta. E um Meilhac político; compõe com os assumptos 
do dia burlescos tão inoffensivos para os personagens que n'elles 
appare..cem como La Belle Hélime para o.s Gregos ou La Grande 
Duchesse para as pequenas côrtes d' Allernan h a. De facto, é a · 
epoca de, Offenbach , e Serra, como toda a geração contempora-
nea, tem o espírito saturado de Alcazar. O que elle faz na Re-
forma é um grande carnaval político, á moda do carnaval mytho-
logico de Orphée .aux Enfers. A voga doE? seus Boatos é grande; 
o que se aprecia n'elle é a verve, a facilidade, o bom humor da 

· caricatura; . bem poucos são os que prefere in a essas " buffone-
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tiram-lhe · o gosto de governar·, tão superficial era em sua 
natureza a ambição da l)l'imazia; e não só elle compõe um 
Gabinete que o não acompanha,· como compõe, sem necessi-
dade, ~m Gabinete todo elle desunido. Para a campanha 
da emancipação a primeira condição do Ministerio era ser 
homogeneo; a segunda, ter o animo de existir. O Gabinete 
S. Vicente, porém, não tinha nem folego, nem vontade de 
viver. Nas primeiras conferencias viu-se bem que n'esse Ga-
binete, organizado para a emancipação, o organizador tinha 
pensado em tudo, menos no fim pa1·a o qual o formara. 
Logo- na apresentação ás Camaras, Tres-Barras e S. Vicente 

· mostravam-se em 4esaccordo, ·as reticencias do primeiro 
modificavam ainda mai::; a dubia allusão do Presidente do 
Conselho á reforma do elemento servil (1). 

A impre11sa ultra-conservadora, para designar assirn a 
dissidencia que a questão dos escravos opera no partido, entre 
os amigos e qs adversarios da reforma, assignála desde logo 
a origem suspeita da nova politic'a . O meslll.Q jornal, que dois 
annos antes denunciava como facciosa a linguagem dos che-

rias " inilocentes a naturalidade do escriptor, que ainda escreve . 
a língua de João Francisco Lisboa. Esse foi, porém, o primeiro 
Joaquim Serra (ou melhor o segundo, o da Reforma, porque 
o primeiro fôra o p'oeta de Um Coração de Mulher, arrebatado 
pelo · jornalismo e pela política, i o de 1868-1878, o da epoca em 
que a vida não tinha para elle um objectivo, em que o caracter 
político estava ainda sem condensação, disperso pelo vasto campo 
da sensação, da curiosidade, 'do prazer, do desenfado. Em 1879 é 
que começa, - e em 1888 (29 de Outubro) acaba, - o outro 
Serra, figura resplendente na historia da abolição pela seriedade, 
constancia, sacrificio e heroismo do seu incomparavel combate de 
dez annos, dia por dia, até a victoria final de 13 de Maio. D'este 

. porém, não cabe aqui fallar. 
(1) « O paiz demanda, sem duvida, algumas medidas ou reformas 

·muito importantes. Especialisarei _as que . se refere1h ao elemento 
servil e á melhor administração da justiça. A primeira exige 

. uma solução prudente, previdente, que procure com pôr e harmo-
nisar os valiosos interesses que n'esse assumpto es-tão incluídos. 
A seguRda decide de va)iosos direitos que não estão bem garan-
tidos. Envidaremos os nossos esforços para coadjuvar a tarefa 
legislativa. " (Sessãó de 30 de Setembro). 
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•fes liberaes fallando ·do Podm· Pessoal, faz apparecer na scena 
-politica, por traz de S. Vicente, a sombra do Impei·ador. É a 
,terceira ou quarta vez no reinado, levando em conta a Maio-
ridade, que o partido dos velhos monarchistas se cjueixa da 
intervenção indebita do Imperante: 1840, 1844, 1863, 1870; 
_porque não accrescentar 1853-a Conciliação~« A omissão», 
!dizia o:Dim·io do R.io em 2 de Outubro, « do elemento servil 
no discurso da aJ;>ertura do Corpo Legislativo em 6 de Ma,io 

~do corrente anno, deu reb.ate no campo dos adversarios do 
,Gabinete, e serviu de thema a investidas de alguns dos pro-
'prios alliados. A ninguem era estranho que o Ministerio, nesse 
ponto, tinha contra si uma respeitavel · e decisiva opinião : 
desde então começou a circular a idéa de mudança do Gabi-
nete,· e alguns factos vieram confirmar que havia trabalho 
para que tal resultado se verificasse, encerrada a Sessão. Ora, 
taes 'circumstancias não podiam deixar de enfraquecer, e de 
facto enfraqueceram, o Gabinete. Se essa .foi uma das causas 
de.sua retirada, seria o caso de approvar o seu procedimento, 
sem comtudo poupar-lhe a censura de occultal-a, O que desde 
·Maio se propalava, realisou-se em Setembro; o sr. Visconde · 
de S. Viêente foi o successor do sr. ltaborahy, e apresenta 
como a ]Jl'imeim reforma de que se ha de occupar a do 
-elemento servil. ]) 

A influencia do Imperador era tanto ma~s visivel na orga-
nização, quanto o Ministerio, pretendendo avançar na questão 
dos escravos que o Imperador tinha a peito, francamente 
retrocedia na da eleição directa, que elle não queria. O Impe-
rador, adeantado, radical ás vezes, em rriateria de escravidão, 

(1) Com referencia á parte que o Imperador possa t~r tido na' 
attitude assumida por S. Vicente e no programma ministerial, ·tem 

.particular interesse o seguinte documento por elle redigido para 
uso do Presidente do Conselho, no dia mesmo da organização, e 

.cujo autographo me foi obsequiosamente communicado pelo dr. 
Oliveira Borges, genro do Marquez : 

u Opponho-me na actualidade a qualquer reforma da Constitui-
ção, e portanto sou contrario aos projectos eleitoral e municipal 
apresentados pelo ex-ministro do Imperio. 

" As eleições, ·como ellas se fazem no Brazil, são a origem de . - . 
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de instrucção; nas questões : religiosas ou sociaes, em quanto 
a ma terias politicas, a typos constitucionaes, como o . da elei-
ção indirecta, éra refractario; o velho partido Conservador, 

todos os nossos males políticos, mas · para melhorai-as, entendo 
que bastam as seguintes reformas, que indico na ·ordem· de sua. 
importancia : -

" 1. o Judiciaria, sepat'a.ndo efficazmente a· justiça da policia, 
sobretudo quanto á attribuição de prender; tornando os juizes o 
mais independentes possível, po( meio das maiores vantagens 
que ache in em não deix:;tr a · effectividade de seus cargos; da 
opção, pelo menos, entre o cargo de juiz e os eleitoraes, assim 
como os que dependam do Poder Executivo; e pelo accesso uni-
camente de antiguidade; 2.' Abo.lição da Guarda-Nacional ou 
pelo menos reforma de sua lei, conservando sua a·ctual organiza-
ção, convenientemente modificada; mas não podendo os Guardas 
ser chamados a serviço senão em casos extraordinaeios, maeca-
dos pela lei, e em virtude d'esta, quando trabalhe a Assembléa. 
geral Legislativa, ou por decre~o do governo no intervallo das 
sessões ·d'ella; 3. 0 Do recrutamento, conforme o projecto que se 
discute no . Senado; 4. o Da lei eleitoral, no .sBntido do projecto do 
Visconde de S. Vicente. 

" Outra medida legislativa, d'urgencia igual á da reformajudi-
ciaria, é a que se refere ao elemento servil no sentido -do ultimo 
trabalho do Visconde de S. Vicente. 

" Escuso enumerar os motivos, ·em que me fundo, para apl'e-
ciar assim a urgencia d'esta ultima medida, sem a qual não tere-
mos colonisação na escala neceE?saria ao assumpto, que deve mere-
cer particular attenção da parte do Ministerio no sentido d'um 
plano apresentado pelo agente de colonisação, Dr. Ignacio da 
Cunha Galvão. Para esse fim é preciso igualmente fazer passar 
uma lei estabelecendo o casamento civil volúntaeio,. e todas as 
medidas que facilitarem a 'satisfação dos legítimos interesses dos 
extrangeiros· no Brazil, ampliando-se os casos de sua naturali-
sação. 

" Não temos administração devidamente organiza9.a, e os Pre-
sidentes servem, principalmente, para vencer eleições; o que 
continuará, mórmente se .não se crear a carreira administrativa, 
e o circulo de escolha · quasi exclusiva dos Presidentes fôr o das 
Camaras. · 
, " Recomm.endo tambem com instancia as idéas sobre instt'uc-
ção publica que o ex-ministro do Imperio procurava realisar. 

· · " Cuide-se serüimente da instrucção do povo, de augmentar os 
braços·. trabalhadores, e de melhorar as eleições tambem pela 
constante vigilancia do I!:Overno sobre as autoridades, que, pelo 
me os, d·evem ser exoneradas, e jamais recompensadas , quando 
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pelo contrario, relativamente·· á emancipação era inteansi-
gente, quanto á eleição directa, porém, dispensava · até a 
Constituição. O instincto lhe dizia que a propriedade territo-
rial era a sua força e a eleição directa a sua garantia. s.· Vi-
cente não representava bem esse instincto do antigo partido 
Conservador, dos Eusebios de Queirós, dos ltabm•a'hys, dos 
Uruguays, que passará ao filho d'este ultimo, o segundo 
Paulino de Souza ; elle não era pelo partido, mas pela Prero-. 
gativa; pertencia, como Bom-Retir:o, a ~m terceiro partido, 
neutro, eclectico, que se poderia chamar; ·Moderador, em. con-
formidade com os interesses, as tendencias, as peculiaridades 
da posição do Monarcha. 

Por essa · retrogradação ém mater·ia eleitor·al, declarando,· 
ao contrario de Paulino de Souza, que para a eleição directa 
era preciso reunir uma Constittiinte, o novo Gabi?ete desde 
-a sua apeesentação levanta contea si o partido Liber·al, que o 
indicara pelo orgão de Nabuco. « Nada espero do Minister'io 
actual ~,escrevia este em 1. o "de· Outubro, « porque tem menos 
força nas Camaras para fazer as reformas, e o S. Vicente é 
dos C.onservadores o mais doutrinaria . Já elle disse no Se-
nado que a eleição directa carece ele reforma da Constituição -
e, pois, está mais·longe de nós do que o MinisteriÕ passado. )) 

hajam·abusado em materia eleitoral, e o Bra:zil prosperará como 
todos ·nós desejamos. 

" Ha muitas outras necessidades publicas; porém apenas julgo 
conveniente fallar por ora destas, e nos papeis, que ajunto a este, 
exponho eu a minha opinião . sobre outros assumptos. 

"_Lembro a utilidade de fazer o Conselho d'Estado estudar as 
reformas apontadas, devendo os Conselheiros apresentar seu pa-
recer escripto dentro do tempo razoavel que se marcar, para de- -
pois ·haver a discussão na minha presença. Para que maior nu-
mero de indivíduos fossem consultados, seria bom nomeiar mais 
Conselheiros d'Estado, escolhendo-os em ambos os partidos. O 
Conselho d'Estado não póde ser por sua natureza uma corporação 
parcial. 

" Manifestando minhas idéas, não tenho por firn senão dizer 
como penso aos Ministi·os, que, desde que os nomeio e emquanto 
os conservo, não serão estorvados por mim em sua marcha. 

" 29 de Setémbro de 1870. " · 
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.O Minister.io era mais moderado, affectava querer viver com 
a opposição; chegara a dizer nas Camaras, ao apresentar-se ': 
« Na lucta das legitimas opiniões políticas ou das aspirações , 
.de influencia na direcção de interesses sociaes, a moderação 
é sempre util ao Estado, e, por isso mesmo, a todos. Sem 
ella é dil'ficil bem reconhecer a verdade, apreciar o que mais 
convet~. O' Ministerio não só concorrerá para isso, mas dese-
jaria mesmo a coadjuvação de todos os Brazileiros, sem que-
bra de suas opiniõ~s .conscienciosas. Elle prezará os serviços 
feitos ao Estado, a honra e os talentos, onde quer que estejam 
ou quaesquer que sejam as idéas· politicas. >> o. sentimento 
era nobre e elevado, digno de um philosopho político, mas a 
·epoca não comportava essa espeéie de concil-iaçãO; os parti-_ 
dos· acabavam de extremar-sé, o Liberal estava animado do· 
espirito de combate, o Conservador puru via imminente o 
cataclysmo da emancipação·; por isso escrevia · Nabuco a 
André Flemy, 22 de Outubro : « O Ministerio de 29 de 
Setembro não agradou nem a Gregos nem a Troyanos, e a 
razão é de intuição - a epoca não é mais de conciliação, mas 
de acção e reacção. » Acção e 1·eacção - que poder têm sobre 
o espírito as fot·mulas .de out1·a epoca, por assim dizer os cli-
chés do passado, a synthese de situações bem definidas, 
em que o político alguma vez se encontrou ! « Acção, reacção 
e transacção », a form..ula de Justiniano José da Rocha, se não 

· do proprio Nabuco, tem para elle a ce1·teza, a força de uma 
lei política necessaria, como para o Positivista a lei dos tres 
estados. A sociedade entrara em um novo cyclo, como o que · 
acabara de 18n3 a 18n7 pela conciliação, para produzir 
uma repetição de phases successivas semelhantes; agora era 
a acção e a reacção ; depois, - quando~ - viria outra vez a 
transacção. Era isso o .que pensava, o que esperava Nabuco. 
Infelizmente, não se estava reproduzindo a evolução do co-
meço do reinado .j)esde 1868 a reacção no governo era dom i-
nada pela acção democratica no paiz, e esta devia·, servindo-
se, alternadamente, dos dois p:wtidos; abri1· uma epoca de 
reforma, de agitação, de revolução que não havia mai§ de 
chega~ á transacção, e, sim, á dissolução do regimen. 
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1_1 : - Silveira Martins. Apparecimento 
do partid? Republicano.- A Republica. 

Já sob o ministerio ltaborahy podia-se distinguir a sepa-
ração entee os Liberaes, a facha radical. Um homem; novo 
começava a apparecer na politica, e revelava, desde os seus pri-
meiros actos, uma independencia, uma força, uma audacia, 
como .de cevro )ainda não se .tinha visto', batendo ·ás suas 

-portas em nolne de um dieeito até então desconhecido : o do 
povo. Eea Silveira Martins. A figura do tribuno, como de-
pois a do padamentar, era talhada em formas c;olossaes; 
não havia n'elle nada de gracioso, de modesto, de· humilde, 
de pequeno; tudo Úa vastÇJ, largo, ·soberbo, dominador. Na 
cadeira de juiz, fazendo feente ao ministro da Justiça; nas 
palestras -litterarias, pronundando-se sobre as velhas raizes 
aryanas; nas conferencias -publicas, fàzenqo reboai' pelãs 
cavernas populares o echo interminavel da sua palav1~a; nos 
conselhos do partido democratico, falando aos chefes tradi-
cionaes, aos homens do passado, com a consciencia e a aut_o~ 
ridaqe de um conquistador barbaw dictando a lei á civilização 
decrepita, ·indefesa em sua tranqui1lidade immemoriál; .nas 
redacções dos jornaes amígos, nas confeitarias da rua do Ou-
vidor,- o.nde durante . annos exerceu entl'e os ' moços e os 
exaltados a dictadur3:. da eloquencia e da coragem, como 
Gambetta, durante o Imperio, nos cafés do Quartier Latin ; 
nas· rodas de amigos pol.iticos, como Martinho Campos:Octa'-
_viano, Theophilo Ottoni ;_ depois, na Camara dos Deputados, 
onde sua entrada (legislatura de ·1872-187n) as~ignala uma 
epoca e faz o effeito de um te!'remoto; no Ministerio, onde, -
incapaz de representai' segundos papeis, mas sem preparação, 
talvez, sufficiente para tratar negocias,· só teve uma ambiçã0 : 
ganhar com a sahida o que perdera com a entr:;tda, e por isso, 
ainda mais, como ministro demissionario do que como mem.: . 
bro do Gabinete; por ultimo, no Senado, na independenéia, 
na soberba, . com que, operada a sua transformação conser-

-· 

.. 
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vadora, attrae para si todos · os rancores da deinocracia, que 
talvez tenha creado : em todaR as posições, que se abateram 
diante cl'ell~ para que elle entrasse sem subir, ·em todos os 
os papeis que desempenhou, Silveira Martins foi sempre 
unico, diffe1·ente de todos os mais; possante e solido, subito 
e irresistivel, natural e insensível, como uma tromba ou um 
cyclone. Elle é o seu proprio auditoria, sua prC1pria claque; 
respira no espaço illimitado âa sua individualidade, da sua sa-
tisfação iqtima, dos seus triumphos decretados com justiça . 
por: elle mesmo e depois homologados pela m'assa obediente, 
como o gaúcho, respira nos Pampas, .onde, no ·horizonte in-
teiro, .nada vem interceptar, opprimir o seu largo hausto. É 
em , uma palavra, . uma figura fundi·da no molde em que a 
imaginação prophetica vasava as suas_ creações. É o Samsão · 
do Imperio. Desde logo é preciso contar com elle, que é, n'esse 
momento, o que em política s~ chama povo, isto é, as pe-
quenas parcellas de povo que se occupam de política. Quando 
o · espírito que elle encarnou o d<úxa e vai além animar e sus-
ci~ar contra elle mesmo outras figuras, elle será tão int~nsa

. mente odiado pela Revolução quanto fôra antes querido; mas 
em um tempo, entre 1868 et 1878, toi elle em nossa política 
o ídolo de tudo que tinha a aspiração repúblicana, que sentia 
a emoção, a vibração democ·ratica, e, como ídolo, o autoc;;ata. 
Annos depois, el.le será, talvez, dos nossos políticos o mais 
consm·vado1·, sem deixar de · exercer sobre os que entraram 
em contacto com elle o magnetismo de sua personalidade. 
Ninguem; entretanto, póde commandar dois grandes movi-
mento.s em sentido contrario : um no sentido da revolução 
(l outl'O no sentido da autoridade, e assim, apezar de seus 
grandes esforços, impotente para a reacção, o assignalamehto 
da passagem de Silveira Martins na nossa historia contempo-
ranea ficará sendo o impulso, o vigor extraordinario que a sua 
eloquencia inflàmmada, o seu sopro Dantoniano, o seu ascen-
dente sobre as multidões, imprimia ao espidto de revolução 
no decennio de 1868 a 18'18, e que elle e111 vão offm·eceu-se · 
depois para reprimir. D'essa acção de sua mocidade elle, 
porém, não tem que se arrepender. Em 'uma sociedade sã e , 
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vigorosa, homens como elle, qualquer que fosse a exageração 
de suas primeiras idéas, a prematuridade do seu ideal incon-
fessado, não tet·iam feito senão bem ; o não ter elle mais 
tarde podido contrabalançai' , com·a imparcialidade, a justeza, 
e a elevação da razão de Estado, a que tantas vezes quasi 
sósinho attingio no Senado, o impulso, o effeito da sua pri-
meira attitude, prova que a politica, quando elle appareceu, 
já levava o rumo da anarchia, e que sem elle a historia das 
instituições- teria sido escripta tal qual foi, apenas com uma 
poderÓsa e o!_:iginal figUl'a de menos. 

É referindo-se a um dos incidentes que a intervenção de Sil-
veira Martins causava ás vezes no partido, que Nabuco escreve· 
a Dantas em 9 de Junho ( 1870) : « Que os liberaes propria-
mente não vão até onde atiram os H.adicaes, é tambem uma 
verdade. Entre nós ha quem queira a monarchia com -as re-
formas liberaes, assim como ha quem não queira talvez mais a . 
monarchia, nem com as reformas. É necessario· que sobre 
estes pontos a lqz se faça intei1·amente, para que no dia do 
triumpho nãõ se possa criminar-nos de desleaes. >> Pela pri-
meira vez, com effeito, em 1810 a idéa republicana figura na 
iuéta dos partidos políticos. As tentativas em nome d'essa 
idéa, feitas no Impe1·io desde a ConstítuiÇao, não tinham con-
sequencia, eram, quando muito, apenas um perigo de conflicto, 
de perturbação parcial ela ordem, não affect;;~vam os espíritos; 
tinham a mesma impot'tancia, comparadas ao movimento de 
f870, que as insurreições occasionaes de escravos, cómparadas 
á -corrente abolicionista de 1871 e 1879. Agora, porPm, a 
aspiração republicana manifestava-se sob a fórma ele uma 
~esaggregação do partido . Liberal, · promettendo extender-se 
um dia· ao Conservador. Nabuco, que não vacillciu até o fim 

.na questão da monarchia, viá com pezar, mais ainda, com 
tristeza e appí·ehensão, a nova tendencia cl'os espiritos. A 
opposição corria .O. riSCO ele tornar-se facciosa, atacando a 
instituição, e para o espirito anti-monarchico elle não tinha 
nenhuma affinidade ne·m sympathia. Todas as suas cellulas 
pensan.tes, éomo todas as fibras de seu coração, ~ram exclu-
.sivamente-, monarchicas.; .elle- não comprehendia a tcndenda 

•'-'C 
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anti-monarchica, como não comprehendia, a tenden0ia anti-
religiosa; ·essas tendencias podiam, uma como a outra, ct·escer 
por alguma attitude ou palavra sua, levada mais longe do 
que a applicação que elle lhe dava; mas, n'esse sentido, sua 
responsabilidade era a mesma que a do medico pelo_ envene-
namento de um doente que tomasse internamente uma. droga 
receitada para uso externo,' ou a quem a receita de arsenico ou 
stt·ychnina suggerisse a idéa de matar-se pelo -arsenic0 ou 
pela strychnina. Desde 1870, entretanto, elle comprehende 
que está, crescendo a corrente republicana no seio do partido 
Libet·al, e com a sua fidelidade e sinceridade de pensador 
politico, julga: necessario, como vimos, affirmar- cada anno . 
a ~ua fé monarchica, contrapol-a ás illusões da inexpe-
riencia (1). 

(1) Assim no voto de Graças de 1871, elle dirá com referencia 
ao novo partido I'epublicano, todo elle r.omposto de homens que 
o acatavam e lh-e rendiam homenagem : 

" Feita esta rectificação, Sr. Presidente, eu vou fazer o protesto 
que faço todos os annos; é o protesto de minha adhesão á mo-
narchia·constitucional; considero este protesto ainda mais ne_ces-
sario· hoje pol' causa ·da divisão havida no partido liberal, pas-
sando pa!'a a causa republicana alguns distinctos Liberaes, cuja 
ausencia sinto e· deploro. . 

« O SR. VrscoNDE DE S. VICENTE : -Muito bem. 
" O SR. NAnuco: - Senhores,-não quero ser tido por aquillo 

que não sou; quero carregar toda a responsabilidade de minha 
posição ; meu pensamento é hoje o mesmo que nos nossos annos 
passados, meu pensamentà é que uma republica ou uma monar-
chia póde realisar as liberdades que o paiz reclama. 

" O SR. F. OcTAVIANO :-Apoiado. 
" O SR. NAsuco : ..,...- A prova de que a liberdade política póde · 

existir sob a monarchia é o graqde typo ·da Inglaterra, é tambem 
a Belgica. A prova de que a liberdade póde existir sob a repu-
blica, é o typo da -Suissa, é o, typo dos Estados-Unidos. 

" Entre esses dois typos escolho a monarchia, porque foi a 
forma de governo sob a qual fizemos nossa independencia; porque 
e !la está em nossos habitas (apoiados); porque é a forma de go-
veí'no que póde manter este Imperio vasto e immenso (apoiados); . 
porque ella' apresenta a vantagem do conhecido sobre o desco-
nhecido (apoiados). Quero dizer, ·a monarchia tem por si a esta-
~ilidade que resulta da hereditariedade e-. impõe silencio ás aq1~ 
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A apparição n'esse anno de 1.810, em 3 de Dezembro, de · 
um novo jornal intitulado A Republica (1.) é um aconteci-

bi-ções, e, tem a liberdade que as republicas promettem; reune 
as vantagens de uma e outra, sem os inconvenientes de ambas. 

" O nosso empenho, pois, deve ser, senhores, que esta mo-
narchia americana sob a sua fór·ma, servindo-me da expressão de 
Montesquieu, contenha essencialmente urpa republica. 

ti Dizia o grande orador da Revolução franceza em 1789, Mira-
beau: ti Indagar qual é a melhor fórma de governo, é uma ordem 
de idéas vagas, porque todos ,os bons governos têm -um ·principio. 
commum; uma republica é, em certo sentido, uma monarchia,_ 
e uma monarchia é,· em certo sentido, uma republica. Os máos 
governos são sómente dois, a anarchia e o despotismo, precisa-
mente porque são a ausencia de todo ~governo." E accrescentava 
elle : u Digo corri Pope, só os loucos procuram indagar qual é a 
melhor fórma do governo. O .melhor g·overno é o que garante 
melhor a liberdade, é o que administra melhor. )) 

" Sinto e deploro, de novo insisto nisto, o erro d'esses distinctos 
Liberaes que pas~aram para a causa republicana; mas este erro, 
senhores, quem sabe se não é devido a outro grand~ erro polí-
tico? Quereis saber o erro político a que me refiro? E o erro das 
reformas sempre negadas·ou sempre tardias. (Apoiados.) " 

E accrescentará, corno que dando um conselho paternal aos 
seus jovens amigos apartados : 

" Não tenho grandes apprehensões a respeito da republica em 
nosso paiz; porque creio_ que elle a não quer. Lembro-me tambem 
que os vVhigs no seculo XVIII foram radicaes e republicanos. 
Desejára que esses illustres liberaes, que nos deixaram, seguissem 
o proceder ele Benjamin Constant, que; como sabeis, era republi-
cano. Pois bem, esse apostolo do 'Governo Representativo, esse 
talvez o melhor publicista do Direito Constitucional, dizia que 
suas idéas eram r-epublicanas, mas que elle não tinha ·o direito 
de impôl-as á França, que não as queria, e pois, como desejava 
servir a Frànça, ligava-se ao ·partido que estava 111ais proxinio 
d'elle, e portanto procurava e seguia o partido constitucional. , 

'(1) Com relação á formação do partido republicano e á sua 
apresentação pela ímprensa sob o ministerio S. Vicente, é ca-
racterístico da attitude constante do Imperador .para com a pro-
paganda o seguinte incidente, referido pelo dr. Oliveira Borges 
em riotas que escreveu a meu pedido sobre o minlsterio de 29 de 
Setembro: 
· " Em ·'1879, quando !Ilinistro, logo depois do appareçimento do 
. Manifesto Republicano, disse o ·Marquez ao Imperador : - -" Se- · 
nhor, os Republicanos publicaram seu Manifesto e uma das me-. 
didas que o Governo Imperial deve adoptar, por norma invariavel, 
é de não p~over nos empregos publicos quem tivElr opiniões rep~ 

I 
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mento que, se houvesse presciep.cia em política, eclipsaria 
todos os outros. Não era uma .d'essa!Holhas ephemeras, como 
tantas tinham apparecido antes, advogando a idéa republi-
cana ; era uma grande folha diaria, destinada a tet' vasta · 
circulação, com typographia pt·opria, dentro d) pouco tempo, 
!.}a n}a do Ouvido!', e centl'o elas reuniões elo novo partido. O 
primeiro numero publicava o Manifesto, assignado pot' Sal-
danha Marinho, Aristides Lo.bo, Christiano Ottoni, Flavio 
Famese, Lafayette, Hangel Pestana, Henrique Limpo de 
Abreu, Quintino Bocayuva, Salvador de Mendonça e outros 
ainda, que representavam uma impot·tante defecção no partido 
1:-iberaL Para Nabuco. o acto . d'esses coi·religionarios, que 
assim se ·atiravam aos azares de uma propaganda trabalhosa, -
et'a sincero e respeitavel, e elle o lastjmava, como um enfra-
quecimento sensivél elo verdadeiro Liberalismo (1). A Hepu-
blica andava no ar, como a fónna do descontentamento da 

.opposição : cc Vossê nunca dirá uma verdade, escrevia elle ·a 
André Fleul·y (22 de Outubro), como a que disse a. respeito 

blicanas. Nem o governo da Inglaterra, com todas as suas garantias 
de liberdade, admitte que sirva em empregos publicos quem tem 
opiniões republicanas, nem os Estados-Unidos-, tambem com suas 
liberdades, admiLtiriam que. occupasse · empregos publicos quem 
tivesse. opiniões monarchicas. " O Imperador redarguio-1he : -
" ~r. S. Vicente, o- paiz que se governe como entender · !3 dê 
razão a quem tiver. \ " - " Senhor, respondeu o Marquez, V. _M. 
não tern _direito de pensar por este modo. A Monarchia é um 
dogma da Constituição que ·V. M. jurou manter; ella não está 
encarnada na pessoa de V. M. " .- " Ora,, disse-lhe, rindo-se, 
o Irr~peradol', " se os Brazileit•os não me quizerom para seu Im-
perador, irei ser professor. " 
_ N'um opusculo meu, Agradecimento aos Pernambucanos 

(JS91) á margem d'esta phrase : " Nada abalava as duas idéas do 
I,mperador: que não se dev.ia tocar na imprensa, e que as opiniões 
re_publicanas não inhabilitavarn nenhum cidadão para os cargos 
que a Constituição Jizet'a só depender elo me rito ", elle .esct'eveu: 
" Assim foi . . " ' . 
_ (1) "Estamos aqui corn o Club Republicano ,, escrevia-me elle 

(1.(} dé Novembro), ·u o qual, creado por surpresa, todos os dias 
decae; foi uma grande adversidade para . o partido Liberal, que 
a,~sim se va;e ca,cla dia desmantelan.do_ e dezorganizando mais." . 
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elas consequencias da Republica em França. Não é a primeira 
vez que a França , vencida pelas armas, fi ca vencedora pelas 
idéas. Eu, como monarchista que sou, temo muito pelas l\Io-
narchias . » Sobretudo em nosso paiz elle conhecia. bem a 
influencia, a repercussã(), elas revoluções extrangeiras . O facto 
·ele se constituir a França em Republica, com a queda elo 
Imperio em Sedan, -fazia cl'esse anno ele 1870 um anno critico 
para as institui-ções Brazileiras . ·1789, como 1830, como 1848, 
como a revolução Hespanhola el e 1868, sobretudo pela appa-
rição ele Castelar (o qual conquistará para a icléa repúblicana 
o espírito e o coração dos moços), foram vibrações que, todas, 
abalaran1 a nossa onlem política; a republicanisação ela 
França em 1870 accrescentava um terceiro e poderoso foco 
aos dois outros que attrahiam permanentemente o Brazil para 
a republica : a Constituição Americana e ,a aclopção da fórm á 
republicana por toda a America, com excepção cl 'elle sómen te . 

III. - O Manifesto Zacharias. 

Os Republicanos declarados seriam, porém, impotentes , 
qualquer que fosse o seu numero, para produzir a quécla da 
monarchia, se a atLitucle dos monarchistas tivesse s ido pre-
vidente e precavida contra semelhante peeigo. O instincto, o 
sentimento da nação, em sua quasi totalidade, era de adhesão 
e lealdade âs instituições , que; por excepção na Amet·ica, 
tinham tocado ao Brazil no acto de se tornar independente ; a 
crehça, porém, ele que essas instituições não corriam verda-
deiramente perigo , a -certeza ele cada partido, ele cada politico, 
dP poder elle salvat· a monarchia, em qualquer momento ou 
.transe que esta recorresse a elle, fazia os nossos partidos 
constitucionaes em opposiçãÕ-olharem com sympathia as cliffi-
culdacles que os Repu15licanos creavam ao governo e o con-
curso que inclirectamente lhes prestavam. A idéa republicana, 
.apenas defendida e advogada · por homens que renunciavam 
.a tudo para servil-a, era quasi um soliloquio ; o que a engros-

~~ ~ 
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Rava, lhe dava um som profundo, como a mascara grega, eram' 
os ataques dos que, monarch istas, hostilisavam a monarchia, 
por impaciencia de subir, susceptibilidade offendida, e incapa-
cidade de tolerar que os ou.tros tivessem a sua vez. 

Muito mais sensivel, por exemplo, do que o Manifesto re-
publicano foi para o Imperador a exposição, publicada na 
Re{o1'1na, elos motivos por que Zacharias recusara a nomeação 

_ ele Conselheiro ele Estado. A exposição não envolve a pessoa 
elo Imperador, mas é um cl'esses actos já dos tempos ela disso-
lução incipiente, quando os es tadistas mostram á Corôa pre-
ferir a popularidade ás suas hoht·as e apreço. Zacharias, que 
tinha nomeado Conselheiros ele Estado a tantos conser-
vadores , agora declara que O fez C0m a reserva mental de 
nunca acceitar ele Conservadores igual nomeação, para se não 
dizer que « a poUtica gene1'osa, que abmçou, se 1'esolvia 
afinal em wn egoistico e to1'pe do ut el es. » A lei permitte 
que se accumulem as funcções de senador e de conselheiro 
de Estado, e se ha accumulação toleravel é essa, mas o Mi-
nistro que havia nomeado a diversos senadores para o Con-
selho de Estado não quer a accumulação para si. « O lugar 
de Senador, dizia elle, com as suas prerogativas e isenções, 
com o direito que· confere de discutir e votar livremente em 
um egTegio conselho , que, se não é o ele Estado, vale mais do 
que elle, porque é um elos grandes conselhos da nação , de tal 
sorte sàtisfaz o meu espii·ito que nada mais me deixa as-
l)irar. >> Esse Manifesto tem a data de 29 de Dezembro ele 
1870 (J); elle completa bem, se não vence o pareo, o Mani-
festo Republicano de 3. Em tempos nonnaes um ex-Pl'esi-
dente do Conselho teria recusado a nomeação para o Conselho 
de Estado, que sabia ser do Imperador, com todas as des-
culpas e deferencias; não se serviria d'essa occasÜio pâra 
lançar um libello contra o governo, a corporação a que fôra 

(1) Zacharias recu~ou a nomeação logo· que recebeu a carta de 
S. Vicente, de 12 de Outubro. O manifes to ou exposição publi-
cada pela Reforma (15 de Janeiro ele 1871) é que tem a data de 
29 de Dezembro. 
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chamado, de facto, contra o reginien politico do paiz. Zacha-
rias devia guardar do Conselho de Estado~ pelo papel que 
em 1868 este represen,tou no conflicto entre o Ministerio e 
Caxias, a impressão de um tribunal veneziano, e cada dia 
mais se accentuavam as suas queixas contra o Imperador por 
essa ferida que, dada a sua natmeza e a infecção do ambiente 
político, não podia mais sarar. Por outro lado, elle cahira do 
poder, suspeito, mal visto pela democracia. Agora o seu rom-
pimento fazia naturalmente crescer a sua força entre o ele-
mento radical do pa1·tido, co1t1 o qual elle acabaria sempre 
por se sentir incompatível, tanto pelo seu temperamento 
autoritario, como pela sua adhesão Catholica. O effeito imme--
diato era desacreditar o Conselho de Estado, contra o qual, 
assim como contra o Senado vitalício, a· corrente da opinião 
democratica estava ·creada. Nabuco viu uma admi1·avel oppor-
tunidade para si n'essa recusa de Zacharias. A Fleury elle 
escreve (em 22 de Outubro, antes de saber da publicação do 
manifesto) : « O Zacharias, não acceitando o Conselho de Es-
Lado, ganhou muita popularidade e angareou as adhesões dos 
que d'elle desconfiavam, 'e o considero rehabilitadci para uma 
nova orgaqização ministerial ; é elle sem duvida o indicado, 
púrqu~ foi com elle que o partido Liberal decahiu do poder, e 
é com elle que-deve voltar ao poder : Isto para mim foi muito 
bom, porque me livrou de uma grande difficuldade, se fosse 
chamado e recusasse. » 

Ao nome de Zacharias, com effeito, cedem agot·a as antigas 
prevenções historicas; o partido une-se em toi·no do cava-
lheiro destemido que lançou á Corôa, como um cartel, a sua 
nomeação rasgada de Conselheiro de Estado ; que tomara a 
desforra do 16 de Julho, senão do 20 de Fevereiro, de 1868. 
Logo depois cl'esse acto elle parte para a Bahia, e é recebido 
pela opposição com immenso enthusiasmo: o: Ahi vai o nosso 
Zacharias, escreve Nabuco a Dantas (22 de Outubro), coberto 
dos lom·os da tribuna, etc. Sem dizer-lhe que a idéa é minha, 

.. deve dispôl-o para uma eventualidadé. que não me parece 
longe : é preciso não desemparar o paiz e não deixai-o aban-
donado á anarchia e ás ambições prejudiciaes:.. >> Elle, 
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Nabuco, estava impossibilitado de ac_ceitar o poder, porque 
achava-se em co_ndições precarias de fortuna, obl'igado a 

· trabalhar para saldar 'os ·compromissos contrahidos na poli.:. 
- tica; « Ninguem dirá sem injustiça, que pensando assim sou 

egoísta. Isto me desarma e enfraquece muito, mesmo para a 
opposição... Os outros che.ts, Souza Franco, Octaviano e 
Cansanção·, tambem dizem que não querem . Como _será isto?. 
Devemos estar prepaeados e com o organizador escolhido, 
porque, se esse que designarmos não fôr o chamado, será 
indicado pelo que fôr chamado. » Assim pensava Nabuco, 
assim pe.nsava Saraiva, mas o que está escripto n'estas 
poucas palavras : « se esse que designarmos não fôr o 
chamado, sera indicado pelo qué fôr chamado », exprimia 
a ultima e a mais irrealizavel de todas as aspirações do go-
verno Parlamentar : d'essa limitação Ingleza do seu poder 

. de escolhee livremente os ministerios, o Imperador não 
ti.nha que se premunir; elle sabia que emquanto a ambição, 
a emulação, a inveja, o despeito fossem paixões humanas , 
seria elle quem havia de escolher os Presidentes do Conselho, 
e se acaso todos os que estivessem na posição de esperar o 
seu chamado se unissem para impôr-lhe um nome, a conspi-
ração seria feita menos contra a liberdade da Corôa, çlo que 
centra a victima glorificada d' essa unanimidade suspeita. 
Com effeito a esse direito de indicar o seu chefe para Primeiro 
Ministro, corresponclia , da parte do pat·tido, o compromisso 
de obedecer, a '!fecessiclacle ele ter ' só uma cabeça, e essa 
especie de partidos com uma só cabeça nunca existio em nos,r:;a 
polí tica; o Centl'o Liberal, mesmo, era a prova de que a 
opposição tinha a sua frente um Conselho de Chefes, todos, 
quasi, Presidentes do Conselho indicados. 

IV. - Attitude dos Eiberaes.- S. Vicente resigna. 

Entretanto o ministerio S. Vicente não resistia nem as suas 
propl'ia'l dissenções nem ao caracter da opposição que lhe 
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moviam. Para Zacharias, sobretudq., a presença no ministerio 
do senador, cuja escolha causara a quéda do· seu Gabinete, 

· eea um especie dé provocação, e quando Salles .Torres-Ho.mem 
faz pelo Banco do Brazil uma emissão de apolices (2õ,OOO con-
tos)~ rompe a Refo1'ma : : « Uma grave e tremenda ·accu- · 
sação formúla por ahi a consciencia public'a contra a · pro-
bidade do senhoe ministro da Fazenda a proposito da sua 
ultima operação das apolices. · » É a primeiea das grandes 
campanhas contra a moralidade da administração financeira 
do Imperio, campanha cuja violencia contrasta com a futili-
dade elo pretexto ql!e a motivara. Salles Torres-Homem era 
um velho combatente da imprensa, e não se deixava impres-
sionar pela violencia de linguagem de uma epoca de que elle 
media bem a decadencia e a fraqueza; não perdia a 'com-
postura nem o desdem inveterado, que todo o seu gesto 
exprimia ; para elle a política era um con_selho de summi-
dades, óbrigado a fórmas, mesmo na indignação; S. Vicente, 
pelo contrario, era susceptível e impressionavel ; resentia-se 
do gracejo como do ludibrio e da offel).sa de uma allusão aos 
seus vicios de árticulação, como da imputação de aulico, de 
ministm·io de 1'eposteh·o (Opinião Libeml) ou da accusação 
de corruptor (1). A verdade é que faltou a S. Vicente. energia 
e resolução (2) ; que elle em política se reduzira ao papel de 

(1) S. Vicente dissera, no seu programma, que desejava a coa-
djuvacão ele todos os Brazileiros, e que prezaria os serviços feitos 
ao Estado, q uaesq uer que fossem as ideas políticas. Foi essa de-
claração que, pua fins partidat•ios, tomada á má parte, deu l.ogar 
á accusação de corruptor. " O publico em geral, disse Zacharias 
do seu Manifesto, commentou o programma dizendo : - Ahi 
resurge tal qual o programma de corrupção elos partidos, irre- . . 
missivelmente condemnado pela experiencia. » 

(2) Nabuco que conhecia bem a S. Vicente' e que lhe admirava 
a instrucção, a sciencia e o estudo constante, dizia que para o 
governo lhe faltavam energia e resol~ção. Além do mais, S. Vi-:-
cente, como Bom-Retiro, tinha a timidez proveniente de se 
terem e saberem que eram tidos, por cima de tudo, corri o amigos 
do Jmperador. A confiança, a confidenqia do Imperador era, para 
a lucta política, quasi inhibitoria. Era um privilegio, inas que 
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conf:ultor do seu part~do, e não podia agora surgi1· com autq 
ridade para supplçmtar os rivaes, conter os indlsciplinados 
desapontar os ambiciosos. A lucta que elle travara era dupla: 
contra a opposição liberal e contra o nucleo tradicional do 
seu proprio partido, a que se póde chamar - os Conserva-
dores pmos. A Nabuco, que tinha por S. Vicente a maior 
estima, ~llém de amizade, a attitude da imprensa Liberal não 
podia agradar, tanto mais que os defenso1·es do governo invo-
cavam o seu nome, lembravam que fôra elle quem indicara os 
ministros ('1 ). Que podia, porém, elle faze~·? Não podia exercer 
a censura sobre a B.e{o1·ma, não podia impôr a sua moderação, 
a sua tolerancia, a sua equ idade, aos que sentiam com outra 
vehemencia e fállavam com azedume partidario contra o Ga-
binete, que tambem o desapontara (2). 

participava da natureza do poder que reflectia : da neutralidade 
propria da realeza. Ser palaciano era assim ao mesmo ·tempo 
uma força e uma fraqueza: força para a inspiração, a influencia, 
as posições auxiliares, erJCo bertas; fraqueza, incapacidade para a 
posição responsavel,. para o commando em chefe. Assim fpra 
com Aureliano. 

(1) . ~~ · no alto da tribuna do Senado o cht:fe mais proeminente 
do pürtido Liberal, o illustrado sr. conselheiro Nabuco ... decli-
nava os nomes dos srs. Visconde de S. Vicente, Barão das Tres-
Barras, Salles Torres-Homem· e outros. Pois bem : o Ministerio 
de 16 de Julho deixou o poder, e o que lhe succedeu foi organi-
sado pelo sr. Visconde de S. Vicente, que convidou para collegas 
os srs. Barão das Tres-Barras e Salles Torres-Homem ... " (En-
trelin·hado do Jornal do Commercio.) 
· (2) A respeito da indicação que fizera, Nabuco dirá no Senado 
(19 de Maio 1871), d.epois da quéda . de S. Vicente : " O nobre 
sef)ador para mostrar a naturalidade, a legitimidade de sua as-
censão ao poder invocou a minha fraca autoridade . S. Ex. nos 
disse que fui eu quem o tinha indicado para o alto cargo de mi-

.nistro de Estado. (O sr. Zacharias: -Tem-se dito isto umas 
poucas de vezes .) Sr. Presidente, em um discurso da Sessão 
passada eu disse que, comó as reformas eram urgentes e -o Mi-
nisterio de 16 de Julho procrastinava, poderia um outr(i Ministerio 
Conservador J3er chamado para fazel-as, porquanto, o que dese-
javam os, nós os Liberaes, era a realisação das nossas idéas qual-
quer que fosse o instrument.o desta realisação, ou nós ou vós ... 
então indiquei o nol;n·e Visconde de S. Vicente como um dos 
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Não querendo reorganizar o Gabinete; julgando que não 
conseguiria a lei de emancipação, que se ·sentia obrig~do 
a promover, S. Vicente só tem um pensamento, passar· o 
poder a Rio-Branco, o qual n'essa oceasião se achava em 
Buenos-Ayres ('1). O desejo do ímperador era que Rio-Branco 

nossos mais abalisados publicistas e como um dos Conservadores 
mais desapegados do espírito de immobilidade e de inercia. (O 
sr. Zacharias: --Apoiado.) Occorreu, pot•ém, que o nobre Presi-
dente do Con selho na ex.hibição de seu programma apartou para 
longe a reforma eleitoral, qúe é a grande refot'ma que o paPtido 
Libet'al pretende, e disse mais que a eleição directa dependia da 
reforma da Constituição. Ora, bem vê o Senado que o Ministerio 
de 29 de Setembro ficou assim muito mais distante de nós do 
que O· Ministerio de 16 de Julho ... (O sr. Zachal'ias:- Apoiado) ... 
porque o Ministerio de 16 de Julho, no projecto apresentado á 
Camara dos srs. Deputados, tinha consagrado a eleição directa ... 
(O sr. Zacharias : -justamente ... ) e como nós queríamos a idéa, 
não podíamos ter confiança rro Ministerio, que era o · obstaculo -
della. (O sr. Saraiva : - Apoiado.) " ' 

E, no mesmo discurso, quanto á aggressão da imprensa Liberal 
de que se queixava S. Vicente: " O instincto do meu partido fez 
que elle desconfiasse das promessas de S. Ex.., desde que S. Ex. 
as não confirmou por obras, e con;;ervou nas posições officiaes 
os mesmos instrumentos do Ministerio passado. O nobre Vis-
conde de S. Vicente está illudido quando pensa na disciplina dos 
partidos, n'essa disciplina militar que Gambetta exigia o anno 
passado para organizar a democracia, isto ·é, com guardas avan-
çadas, corpo de exercito, reservas e obediencia á voz elos chefes. 
Aqui n-ão h a isto, nem entre v'ós e nem entre nós; isto não h a 
senão na Inglaterra : alli, como já disse o anno passado, a voz 
do chefe é a voz do partido. Na França já não é assim. Vós sabe1s 
o que dizia Ledru-Rollin : - Eu "sigo a ésées senhores, porque 
soa chefe cl'elles ... E por isso é que Lamartine não queria set' 
chefe de partido; é por isso que sempre fallo individualmente, po1' 
minha conta e risco. " 

(1) " Logo depois ele organizado o Ministerio ficou descontente 
Teixeira Junior, que se retirou com licença por motivo ele mo-
les tia, e mais· tarde Tres-Banas, que aliás parece que acceitat;a 
o Ministerio com o fim de retardar a questão do elemento servil. 
S. Vicente », (era então Visc·onde), " notando que oS' amigos de 
Itaborahy e de Paulino se conservavam_ afàstados do Ministeriõ, 
pensando que nao teria o apoio d'estes nas Camaras, não que-
rendo assumir a responsabilidade de dividir o pat'tido Conser-
vador em questão tão momentosa, cuja solução entendia não 
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v iesse aux;ili~e a S. Vicente ('1) ; até então o Imperador não 
tinha Rio-Branco como partidinio ela emancipação, e entén-
dia que a honra de realizat' essa medida devia caber a S. Vi-

dever ser retardada, pois elle a...encarava não só como estadista, 
mas . como Christão , expoz ao Imperador todas as difficuldades 
e ' inconvenientes de sua permanen.cia no governo e. concluio 
pedindo sua demissão e apresentando o nome do Vis-conde do 
Rio-Branco, como o mais habil e mais apto para conseguir das 
Cam,aras que o projecto elo' elemento servil fosse convertido em 
lei. Desde que se . convencia de que não podia, como governo, 
realizar essa idéa, era de seu dever deixar o poder. O Imperador 
negou-lhe peremptoriamente a demissão, declarando que não repu-
tava insuperaveis as difficuldades; que a ell e (S. Vice nte), auctol' do 
projecto do elemento· servil, cabia realizai-o; que as difticuldades, 
suscitadas no seio elo Minister io, seriam facilmente vencidas, poi;; 

·dava-lhe carta branca para nomear e demitlir os Ministros que 
quizesse, accrescentando que, tendo de ir á Europa, desejava 
ardentemente pela si.ta experiencia, criterio, patriotismo e mode-
l'ação politica, que ell e ficasse com sua Filha. S. Vicente, á vista 
d'estas provas de confiança, tentou a reorganização do Gabinete 
convidando para substituir ao Barão de Tres-Barras o Visconde· 
de Bom Retiro, que não acceitot( allegando molestia ... Não con-
seguia, porém, a entrada de Bom Retil:o ... , (Trecho das notas do 
dr Oliveira Borges, .escriptas a meu pedido). 

Que o Imperador irisistio muito com Bom-Retiro e qne este 
- ·lhe oppuzera a resistencia de sempre, ouvi-o tambem do Con -

selheiro João Alfredo, ministro do Imperio n'esse Gabinete. A 
vida, o attrito, a lucta ministe1'ial, era a maiot' violencia · que 
Hom Retiro podia fazer á sua independencia , á sua ubiquidade de 
solteirão político (ver tomo I, p. 166), â distribuição do seu tempo 
ent1~e os diversos retiros, onde costumava esconder-se para tra-
balhar, e a hospitalidade que recebia ha Cascatinha, nas fazendas 
do .Pirahy e na Quinta da Boa Vista, onde o Imperador o acolhia 
na rriaior in timidade. Foi n'uma d'essas conversas em S . Chris-
tovam .que, reluctando elle sempre, o Imperador acabou por 
dizer-lhe, meio agastado : " Bom! Contra o egoísmo não tenho 
argumento. » Não era egoísmo, porém; era a atrophia ela ál_!lbi-
ção; o retrahimento, a timidez dos solitarios. 

(1) l' Certo de que não podia realizar a reforma do elemento 
servil, que sua estada no governo era prejudicial ao bem publico, 
escreveu ao Visconde do Rio-Branco que estava no Rio do Prata, 
chamando-o ao Rio. Chegando ao Rio, o Visconde do Hio-Branco 
foi conferenciar com o Imperador. Este, ainda uma vez , pretenden 
que S. Vicente continuasse no governo, ao que elle não annuio. " 
(Mesmas notas.) . ' 
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.cente que a in.iciara (1). Rio-Branco tinha chegado, porém, ao 
ponto da caneim politica em que o estadista não póde m~is 
eepresentar o segundo papel em uma combinação ministeeial, 
nos co_nselhos do seu partido, e, a ter que dirigir e tomar parte 
em uma campanha como a d,a emancipação elos escravos, 
queria dal-a por conta propria, dirigil-a por si mesmo. 
S. Vicente, pm' seu lado, ao passo que se sentia sem forças 
para a grande lucta, não para arrostar a scisão do partido, 
mas para dominal-a, acreditava que Rio-Branco era o homem . 
proprio pai'a vencer as difficuldades. Tanto S. Vicente como o 
Imperador o que desejavam, mais que tudo, para a Sessão de 
1871 era a votação da lei, a liberdade dos nascituros; sobre a 
superioridade de Rio-Branco pensavam do mesmo modo (2) . 
D'esse accordo de vistas resultou a enteega a este ela gr'ande 
tarefa que o Imperador. tinha in petto reservada para S. Vi- · 
cente . 

· (.'2) " O Imperador, em uma de suas anteriores conferencias, 
quand.o S. Vicente 'insistia pela sua demissão, fallou-lhe na gloria 
que lhe aclviria, se elle conseguisse. realizar, corno governo, a 
reform.a· servil : - Senhor, gloria maior terei como Christão, a 
de não concorrer wn só dia, um $Ó instante, para prejudicar os 
direitos dos nascituros. » Iúid. 

(3) É sal?ida a confiança que ao Imperad.or mereceu Rio-Branco 
em seu ministerio. A mim mesmo, annos depois, o Imperador disse 
que Rio-Branco tinha deixado o podei' muito contra a vontade 
d'elle e apezar ele suas instancias, - e o Gabinete Rio-Branco 
tinha durado mais de quatPo annos. Da opinião do Imperador a 
respeito de Rio-Branco n'.essamesmaépoca, a que me estou refe-
ri'ndo, póde dar testemunho, entre outPos, o Conselheiro Mathias · 
ele Carvallw, então ministro de Portugal no Brazil, a quem o hn-
peracloracolhia em sua 'intimidade. A mim referio elle que falando 
ao Imperador de diversos dos nossos homens politicos mais nota-
veis, o Imperador lhe dissera: " E o senhor ainda não conhece: 
o Paranhos, " usando, a respeito de Rio-Bt'anc6, de expressões 
da maior admit>ação e confiança. 



CAPITULO VIII 

ASCENSAO DE HIO-BRANCO.- A LEI DE EMANCIPAÇAO. 

I. - Formação do Gabinete. O Presidente do 
Conselho. 

Em 7 de .Março 18'H, o Visconde do Rio..:.Branco organiza 
o seu Gabinete, chamando para o seu lado, excepto Sayão 
Lobato (depois Visconde de Nictheroy), que era um veterano 
Conse·rvador, homens novos que tinham que .fazer no Minis-
teria_ as suas provas políticas ( 1). O que distinguia o Gabinete 
era a homogeneidade. A distancia entre o Presidente elo Con-
selho e os seus collegas, póde-se dizer os seus alumnos, era 
grande, e d'esse modo elle não tinha que recear o escolho onde 

· (1) Foi esta a organização de 7 de Março : Visconde do Rio-
Branco, Presidente do Conselho, Guerra e interinamente Fazenda, 
- para .a pasta da Guerra entra em Maio Jaguaribe, que em 1872 
é substituído .por Junqueira; Rio-Branco fica definitivamente na 
Fazenda; João Alfredo, Imperio; Sayão Lo bato (depois Visconde 
de.Nictheroy), que sae em 1872, substituído por Duarte de Aze-
vedo, Justiça; Manoel Francisco Corrêa, depois d'este (em 1873) 
o Visconde de Caravellas (Carlos Carneiro de Campos), Estran-
geiros; Duarte de Azevedo, que em 1872 é substituído por Joaquim 
Delphino Ribeiro da Luz, Marinha; Theodoro Machado, a quem 
succedem o Visconde de Itaúna (1872), Barros Barreto (1872), e 
Costa Pereira (1873), Agricultura. 
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S. Vicente naufragou : o Gabinete o nãó incommodava. Nem 
de out~a fôrma teria podido atravessar a Sessão e levar por 
deante a sua tarefa. -Dos ministros que elle assim pretendia 
preparai' para estadistas, só um mostrou ambição de o ser e 
chegou em nossa politica á posição de chefe: foi joão Alfredo 
Corrêa de Oliveira. Reputação estrictamente provinciana, 
quando o Ministério se fôrma, apezar de ter sido deputado 
na legislatura de 1861, Presidente do Pará, ministro com 
S. Vicente, João Alft•edo, logo na primeira Sessão em que di-
rige_a _Camara como ministro de Imperio, conquista, na phrase 
de Rio-Branco, o bastão de Marechal. O Ministerio Rio-Branco 
durará de 1 de Março de 1811 a 25 de Junho de 1815, isto. é, 
além de quatró annos, tempo que nenhum Gabinete completou, 
nem antes nem depois, a menos que se considerem os Minis-
tei'Íos de 29 de Setembro de 1848 e H de Maio de 1852 um só 
governo sob chefes differentes, O linda, Monte Alegt'e, e Rodri-
gues Torres (Itaborahy). Essa duração explica:..se, mais que 
tudq, pelas qualidades do chefe do Gabinete para a posição a 
que f(>ra cham!J.dO·. Ao contrario de todos os outros Presidentes 
do C~nselho, pôde-se dizer do 1'einado, Rio-Branco possuia 
o espírito do cargo, a affinidacle natural, a especialidade 
d'aquella posição em nosso systema político. Todos os outros 
foram diletantes; só elle foi o profissional. Olincla, de çerto, 
era Presidente do Conselho, de ·instincto, sabia do seo officio ; 
no segundo reinado, porém, quando elle sobe, é já um ho-
mem de outra época, uma antiguidade; falta-lhe viva_cidade, 
communicabilidade, movimento. Perdera -a elasticidade phy-
sica e intellectual, as suas ar~erias políticas estavam endure-

·cidas. E, excepto Olinda, nenhum outro tinha a combinação 
de predicados que a posição exigia entre nós. É que o Presi-
dente do Conselho recepia duas investiduras, nenhuma das 
quaes cedifl a precedencia a outra, e ambas egualmente pre-
carias e caprichosas : a do Monarcha e a do partido. O Pre-
sidente do Conselho no Brazil n,ão .era nem um Chancellet· 
Russo, creatura . do Soberano, nem tÚn Primeiro Ministro 
Inglez, feito sómente pela confiança dos Communs : a ·dele-
gação da Corôa era para elle tão necessai·ia_ e tão importante 
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como a delegação da Camara, e para exercer com segmança 
as suas funcções, elle tinha tanto que dominar o capricho, as 
oscillações e as ambições do Parlamento , como conservar 
sempre i"nalteravel o favor, as boas gl'âças do Imperante. O 
Presidente do Conselho ideal endaés cil'cumstancias era Rio-
Branco :. só elle reunio as qualidàdes differentes e oppostas, . 
que essa alta equilibração exigia, tanto mais quanto ella tinha • 
que SCI' natural, espontanea, e que O menor esfor_ço Causaria 
a quéda. Uns eram indiv~dualidades impenett·aveis na sua 

· concha ou inçadas de espinhos ; esses pt'ocuravam, como os 
demais, adivinhar o pensamento imperial, mas -o Imperador, 
apezar d'isso, não se harmonisava betil com a sua sequidão e 
aspereza. Outros só tinham uma idéa, agradar-lhe; mas ror 
tal fórma: mostravam a sua idolatria que erain logo reputados 
palacianos, !lulicos, e não dispunham de força na roda poli-
tlca, nas Camaras, entre a chamada oligarchia, que sempre 
cortejou, Ú1as tambem sempre trouxe de ponta a Corôa. Uns, 
mesmo quando ~ediam, não occultavam a cohsciencia da ,sua 
superiorida.de. Outros~ deixavam Imperador arbitro de todas 
as questões delicadas, o que lhe impunha a responsabilidade 
do governo, além do que elle mesmo julgava legitimo e cons-
titucional. Alguns só queriam sentir-se ministros do partido, 
- raros da opinião,- outros blasonavam de sel-o da Corôa. 
Aos cjue tinham energia faltava ás vezes iniciati~a e imagi-
nação ; aos que reuniam ~essas qualidades faltava ou o desejo 
de governat·, ou conhecimento dos homens, ou talento parla-
mentar, ou sufficiencia ·e capaci.dade pal'a _ol'ganizar. Uns, de 
gt·ande intelligencia, eram ignorantes do dil'eÍto, da legislação; 
alguns, tl'abalhadores e fecundos, eram enfermos ; outros 
fortes, juvenis, eram indolentes. A algum que reunia as mais · 
diversas qualidades faltava sequito ou dom de cPeal-o; a outms 
compromettiam os seus amigos, a sua roda. O Visconde do 
Rio-B-ranco el'a em tudo o juste milieu : tinha seriedade, 
criterio, infatigabilidade, coragem, vigor physico, pontua-
lidade, cort·ecção, figura, maneiras; mathematico, tinha 
·alguma coisa de frio, de ex~cto, de positivo, de regular, de . 
methodico no espil'ito; o seu talento el'a lucido, analytico, 

...... 

·' 
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perspicaz; a imáginação o não· anastava ; as suas qualidades 
não eram de innovação p1·opriamente dita, mas em grau emi- · 
riente de imitação e aproveitamento; era amavel, corti~z, . insi

nuante, captivante em grau de chamar a si a qüem quéria ; 
reservado e prudente, porém, não creava intimidades, não 
punha todos ao seu nivel; a qualidade superior n'elle era a 
sua diplomacia nas reMições co m a Corôa e com a opinião, o 
seu modo de comprehender e. zelar por egual, sem queixa de 
nenhuma, as duas investiduras de que fall ei . Altivo demais , 
como parlamentar, para admittir no nosso regimen politico 
que devesse a sua posição á escolha e á confiança do Monarcha, 
elle procedia sempre como Ministi·o do Parlamento ; mas, antes 
que tuqo monarchista e conhecendo que a realidade dos factos 
era o predominio da Corôa, a dependencia dos Gabinetes, 
p1·incipalmente da conformidade .com o Imperante, elle sabia 
tratar o Imperador comÕ a fonte directa da sua autoridade. 
N'elle nãQ_havia nenhuma d'essas intransigencias de princi.: 
pios, d' essas paixões partidarias, d'es;ms exigencias e impo-
sições , que outros collocavam acima do poder : acceitando o 
governo das mãos do Imperador, as suas normas re-sumiam-
se em se!' leal ao soberano, e em não governar sem o apoio 
da Camara ; no mais, o seu ponto de· honra era governa!' do 
melhor modo , segundo as circumstancias, só reconhecendo 
uma fl'onteira : a sua· propria dignidade, entendida, natural-
mente, não no sentido politico estreito, em se que confunde 
dignidade com capricho , com amor-proprio , ·mas no sentido 
largo, amplo, senhoril, em que se habituara a tomar a pala-
vra como diplomata, isto é, no sentido de honra, de integri-
dad~ pessoal, de caracter, que as nàções só perdem quando se 
humilham, se acobardam, ou se desauctoram perante todas. 
Tambem dos nossos estadistas, o Visconde do Rio-Branco foi 
o que rnel'eceu em grau mais elevado a confiança do Impe-
rador, o que lhe pareceu reunir maior somma de qualidades 
para o governo, e a vel·dade é que as reunia, relativamente á 
época ( 1). Em tempos em que a sociedade se achasse fort~-

(1) A demissão brusca de Paranhos, por occasião do Convenio de 
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mente abalada, em perigo de convulsões, como durante a 
Regencia ou a Mai01·idade, elle não seria o mais proprio para 
assumir a dirêcção, porque não tinha a energia de Diogo 
Feij9, o ·mando do l\farquez de Paraná, a autoridade de Eu- · 
sebio de Queirós ; assim como para restaurar as instituições 
que a guerra civil latente tivesse arruinado ou levantar em 
torno d'ellas uma Muralha Chineza, como foi a lei de 3 de 
Dezembro, elle não tipha de certo a imaginação politica cons-
tructora de Bernardo Pereira de Vasconcellos nem do Vis-
conde do Uruguay. Se se tratasse de vasar a sociedade mal 
nascida e mal formada, as instituições parlari1entares, em 
no\7os moldes, d'esses que só as grandes reformas da Jei civil, 
as concepções ousadas do direito publico podem fornecer, elle 
não seria o legislador apropriado, como ·Nabuco, porque o 
Di~eito, e o que na imaginação do estadista procede do ins-
tincto juridico, não era da sua esphera. Elle não era tambem 
um d'esses conductores da opinif.ío, - homens de fé, - ca-
pazes de fazel-a atravessar o deserto em longos annos de 
perseguição e de preparo; nem, invertida a relação elas forças 
entre a Corôa e o Parlamento, seria elle capaz de dominar e 
arrastar uma Camara que não pudesse dissolver, como não 
era feito para arregimentat· um partido fóra do poder. Por 
tudo isso, não se pôde dizer que elle fosse o maior dos nossos 
e.atadistas; em cada u!na de suas faculdades isoladamente elle 
teri~ superior ; o Barão de Cotegipe, seu emulo, tem esse 
·quid poderoso e OI·iginal, a que se chama genio, e de que em 
Rio-Branco estão incertos ou dispersos os traços. No con-
jimcto, porém, e na fôrma em que es?e conjuncto foi ani-
ma'do, elle é o primeiro dos nossos politicos ; é elle o equili-
brado, o feliz, o completo, o Olympico. Nem para as épocas 
de revolução' ou de agitação, nem para as democracias desnor-
teadas, nem para as Convenções e as Constituintes, elle é o 
homem proprio; para um reinado tranquillo, para uma socie-
dade culta, pal'a uma época de florescimento e prosperidade, 

~O ~~ Fevereiro de 1865, attribuida ao Imperador concorreu para 
facthtar-Jhe o seu papel. O Imperador sentia-se devedor de uma 
reparação proporcionada á grave injustiça que -lhe fizera. 
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é elle, porém, o estadista por excellencia. Sua a1·te de homem 
de ·Estado corresponde, tanto como a polidez de Luiz XIV, 
o theatro de Racine, os jardins dé Le Nôtre, a um desenvol- / 
vimento harmonico de todas as faculdades. De todos os Pri-
meiros Ministros do reinado, elle é o que tem a fórma,- isto 
é o molde, a· resistencia, a elasticidade, a medida, - da posi-
ção. Só elle representa a Monarchia de que a nação era susce-
ptivel e que podia dUI'ar . n'ella : com uns, teriam os a quasi 
realeza do Direito Divino, com outros a realeza da Revolução; 
uns augmentariam a pressão, outros diminuiriam · a resis-
tencia. Por outras palavras, _Rio-Branco foi a mais lucida 
consciencia monarchica que teve o reinado, e se, como esta-
dista, elle precisasse de outro titulo-_além d'esse, e da gloriosa 
responsabilidade que tomou, á moda de Peel, de dividir o . 
p1rtido Conservador para realizar a emancipação das futuras 
gerações de ·escravos, teria um terceiro : o de ter sido o mais 
capaz director ela nossa politica externa em uma época em 
q11e ainda dependia d'ella a união do Brazil. O Viscond_e do 
Uruguay e o Barão de Cotegipe foram, como o Visconde do 
Rio-Branco, dois creadores do politica brazileira externa, ao 
mesmo tempo que interna; mas a responsabilidade da missão 
Cotegipe foi de Rio-Branco e a . diffieulclade de deslindar a 
meada do T1·atado da Alliança sem sacrificar os interesses do 
vencido, .que eram os nossos, nem alienar de nós o vencedor 
que acabavamos de ter por alliado, . era muito mais séria e 
c}.elieada do que a alliança contra Rosas, que não affectou a 
nossa lealdade nem os nossos compromissos. Se a politica 
exterior é a politica por excellencia, sobretudo para as nações 
quasi de futUI'o, como o Brazil, senhoras de um immenso 
territorio que tem de ficar, por gemções, desoccupado, Rio-
Branco tem direito á preeminencia, por ter sido dos nossos 
estadistas, não, de certb, o mais ambicioso e ousado patriota, 
mas o mais moderado, constante e intelligente defensor dos 
interesses da nossa posição, a mão mais segura e delicada a 
que elles estiveram entregues (1). 

(1) A prova real, a hereditaria, d'essas qualidades do Visconde 
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11. - Viagem do Imperador á Europa. 
A lei da ·Regencia. 

Em Abril trata-se no Conselho de Estado da viagem do 
Impet·adot' á Europa. Eea a primeira vez que Dom Pedro H 
sahia do Imperio, a primeira ~m que condescendia em satis-
faze!' a curiosidade, que devia ser gmnde em um espirito como 
o seu,· de visitar a Europa, que tão perfeitamente conhecia, 
que tanto falava á sua imaginação. A partida do Imperador 
era uma prova de confiança dada a Rio-Branco, mais ainda, 
porém, de confiança ria estabilidade, no funccionarnento sem 
attritos, do nosso systema político, sobretudo, devendo dis-
cutir-se durante a sua ausencia a lei de emancipação. É pro-
vavel que o Imperador tivesse resolvido de lon ga data não ir 
a Europa em quanto o Brazil não houvesse dado o p1·imeiro 
passo para a libertação dos esc1·avos. Elle sabia que no estran-
geiro as sociedades abolicionistas haviam de apresentar-lhe 
representações sobre o assumpto, e n'esse ponto, o M.1ais 
sensível de todos para elle, queria poder resalvar a sua 

do Rio-Branco é a capacidade especial de seu illustre filho, o Ba1·ão 
do Rio-Branco, a sua absorpção nos assumptos que respeitam á 
grandeza externa do Brazil. O primeiro Rio-Hranco, como já 
tive occasião de dize!', el'a essencialmente diplomata, e só acci-
dentalmente político. E1·a um homem de governo, a quem a admi-
nistl'ação, pol' causa do interesse publico, era indispensavel, e 
assim irnproprio para a opposição, o que quer dizer que só secun-
clariarnente era um temperamento político. O regimen que 
instinctivamente convinha a uma organização assim, era um abso-
lutismo moderado, corno o segundo Irnperio F!'ancez, ele cjue elle 
fosse o Rouher, o ministro permanente,· com direito ele presença 
no Corpo Legislativo. Sobre o caracter do Visconde do Rio-Branco 
(Paranhos) ver mais torno I, p. 167. SQbre a vida toda, ver o seu 
Elogio historico pelo D1' . Rozendo Moniz Barreto (Rio de Janeiro, 
Laernmert, 1884); sobre a sua vida até 1871, ver Alvarenga Peixoto, 
O Visconde do Rio-Branco(Rio, 1871); impressões intimas sobre 
Rio-Branco, no Esboço biographico de Alfredo d'Escragnolle 
Taunay, depois Visconde de Taunay (Rio, Leuzinger, 1884). 
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propria dignidade: Quando, porém, ' a Dissidencia Conser-
vadora dizia que a lei ele 28 de Setembro era a carta el e 
apresentação que o Imperador levava para os philanthropos 
Europeos, não ass ignalava a relação exacta .entre essa 
viagem e a lei do elemento serviL O pensamento · do Im pe- · 
radol', ao sahir elo lmperio, em quanto . se votava a eman ci-
pação, não foi recoll1er applausos elo e>;;trangeiro; foi, sim, 
talvez, pop~larizar o futuro reinado ele sua filha. Para o 
mundo, o alcance cl'essa ausencia elo Chefe elo Estado em tal 
momento era outro : mostrava a solidez das instituições pae-
lamentares em nosso paiz, e ao mesmo tempo a aclmiravel 
corclura dó caracter nacional, que deixava tocar, sem a mais 
leve com moção interior , no interesse ela instituição, que nos 
Estados-Unidos quasi sepulto~1 a União sob as suas ruinas. 
Talvez von Dõllinger tivesse tamhem em · mente esse facto· 
quando disse,. em uma de suas Conferencias · de Munich 
(1880), falando da incapacidade das Republicas para se refor-
marem por_ si sós : « Se os Estados-Unidos da Ain erica do 
Norte tivessem em 1862 um chefe dynastico, em vez ele um 
Presidente eleito por poucos annos, teria sido possível solver 
de modo pacifiço a questão ela eSCI'avidão , por causa da qual 
a União se quebrou, e teria evitado uma sangrenta guerra civil, 
cujas feridas estão longe ele ter cicatrizado, e que ainda agora 
ameaça dar Jogar a novas complicações e intoleraveis soffri .':. 

· men tos ( 1). )) · • ' 
Para o Imperador ausenta1·-se do Imperio era precü;o . a 

licença das Camaras. Tambem ainda não se tinha dado caso 
de regencia hereditaria . Como regulaÍ-a?. Competia a Assem -
bléa Geral marcar os limites da autoridade da Regencia, que 

. não fosse electiva? Nabuco, ouvido pelo Visconde elo H.io-
Branco , responde que não : « O ar t . J 2 § 2. o ela Constituição 

• diz assim : É da attribuição da Assembléa Ge1·al :· : .. li. -~ 
Elege1· a Regencia ozt Regente e nuwcm· os limites da szat 

(1) Studies on Eúropean Hi.stor!J, bei.ng Aeaclemieal Jl cldresses 
cleliverecl 'by John Ignatius von Dõllinge t·, D~ D., translated .by 
.Margaret Warre, ~onclon, 1890. 

m . 
. ' 
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aúto1'idade. Estas duas attribuições elege1· e ma1'ca1; os limites 
são. connexas e dependentes :-.. É uma coisa com ·a outra. A 
Assembléa Geral marca os limites. da autoridade da Regencia, 
.porque elege a Regencia, e quando elege a Regencia. D'ahi 
'resulta uma essencial differença entre a Regepcia hereditaria 
e a Regencia elect~va. Aquella tem pela Constituição a pleni-
tude dos poderes; esta póde ter poderes limitados. >> A dif-
ferença explica assim : « É que a Regencia hereditaria offerece, 
pela expectativa da successão, uma garantia para o poder que 
a exerce. É que a Regencia electiva póde resentir-se da in-
fluencia politica das circumstancias, . tornando-se uma oli~ 

. garchia fat-al á opposição. Não se póde conceber que a Cons-
tituição, quizesse como regra das Regencias, a restricção do 
poder, cuja plenitude aliás ella teve por necessaria para o 
jogo regular do systema representativo, e 11-wximé na occasião 
difficil em que essa plenitude é necessaria e~ razão da si-
tuação anormal, e da fraqueza que acompanha sempre a 
todo o governo provisorio. A plenitude é o principio moder-· 
namente praticado pelos paizes constitucionaes. >> 

Cita a Inglaterra e a França : « A plenitude é hoje o nosso 
direito publico depois do Acto Addicional, por quanto . a 
Assembléa Geral tinha a attribuição de marcar os limites da 
autoriâade da Regem·ia, quando tinha a attribuição de eleger 
a- Regencia (Art.- 1n § 2); nãÓ tendo mais esta attribuição, 
po~rque foi devolvida, pa1·a o .poder eleitoral,, não tem mais 
aquella. Em consequencia, a ·Regencia hereditaria da Consti-
tuição e a Regencia popular do Acto "Addicional, todas . têm 
hoje a plenitude dos poderes constitucionaes. A gamntia do 
Regente do Acto Addicional está na sua eleição por quatro 
annos sómente. A plenitude, que é hoje nosso direito pu- . 
blico, é mais consentanea com a marcha regula·r do systema 
representativo. A razãO--é que assim, durante a Regencia, os 
poderes politicos mantêm a mesma situação, a n)esma força ' 
de resistencia, a mesma acção relativa e reciproca, que a Con-
stitúição distribuio, regulou_, considerou necessaria para o 
equilibrio constitueional. Ou esta distribu~ção de forças que a 
Constituição estabeleceu é necessaria para o équilibrio constitu-

I . 
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cional e se não deve interromper, ou não é necessaria e se 
clr,ve reformar. Firralmente, -essa plenitude põe o nosso di-. 
reito Publico ao abrigo de leis excepcionaes, inspiradas pelos 
intere&Ses e paixões da occasião. )) 

Esse parecer, em que se revelam -as qualidades habituaes 
ele -Nabuco, não satisfez ao Impr,rador, nem a Rio-Branco: 
recearam que se pudesse a1·guir de illegitima a autoridade da 
Princeza, se não fosse definida pela Assembléa Geral ; desde 
que se não podiam ampliar os poderes da Constituição, mas 
só restringil-os, era principio mais liberal fazer d'essa auto..: 
ridade uma especie .. de delegaÇão do Parlamento. Ao passo 
que se evitava a arguição de usurpação constitucional, ren-
dia-se homenagem ao principio parlamentar. Por isso Rio-
Branco recorreu ás Camaras pai'a que déssem á Princeza a 
plenitude dos poderes do Imperador. Viu-se então o chefe 
Liberal combatendo o ministro Conservador, que pretendia 
alargar os direitos do Parlamento, tornai-o soberano como na 
Inglaterra, fazendo depender d'elle, dimanar d'elle, portanto, 
a autorid~de da Regente. Depois de adduzir diversos argu-
mentos, disse Nabuco em 12 de Maio ( 18'11 ), nu Senado : 

« Do que tenho dito conclue-se que não competindo mars 
á Assembléa Geral a attribuição de eleger a Regencia ou Re-
gente, não lhe compete tambem a attribuição de marcar os 
limites da sua autoridade, e que a plenitude dos poderes da 
Realeza é hoje o prírici'pio do nosso direito publico, não só 
quanto aos Regentes hereditarios, como em relação ao Re-
gente do Acto ft.ddicionai. E esta plenitude é mais conforme 
aos princípios constitucionaes, porquanto desta maneira a 
Regencia, coÍno a Realeza, mantem a mesma situação, a mesma 
força de resi~tencia, a mesma acção relativa. e reciproca, que 
a Constituição regulou e julgou indisp{msavel para o equilíbrio 
·do systerna representativo. Ou as forças que a ConsLituição 
regulou e distr_ibuiu são riecessarias para o jogo do systema 
repr€sentativo ou não são. Se são necessarias, para que 
interromper o · seu exercício, e limitai-as, tanto mais que o 
Regente, governo fraco e provisorio, não,..póde prescindir del-
Ias, porque lhe falta o prestigio. que aliás tem a Realeza? ·Mas 
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se estas forças são demais e desnecessarias, cumpre suppri-
. mil~as, porqne não deve haver na sociedade mais poder do 
que aquelle que é preciso pa1·a Ô goven10 della : a regra deve 
ser a liberdade ; o podei' é semrre a excepção . >> 

E accrescentava : « ·Pod e ser que a alguem não pareça 
liberal esta doutrina; mas eu entendo que aqui es tá o verda-
deiro liberali smo. O verdadeiro liberalismo não está em con-
quistar attribuições para um dos Poderes ; porém, está na 
jQ_sta pondei'ação e na reciproça inspecção de todos os Po-
üeres; o vet·dadeiro liberali sú1o não eleve querer que um 
Poclee absorva o outi'O. Assiril, não queeo n em a oligarchia 
elo Parlamento, nem a clictaclura do poder; quero qqe o He-
gente concorra com os outros Poderes, ten_clo a nÍesma ' força 
de resisten cia que tem a H.ealeza, e com mais necessidade, 
porque é a Regencia sempre um poder fraco . O \ rerdacleiro libe-
ralismo consiste em collocar 9 nosso direito publico fóra el a 
contingencia de leis excepcionaes, ela influencia dos inte-
resses e das paixões do dia. >> 

« Por ultimo : << Tenho rm-iito medo das leis excepcionaes ; 
qt-ie . as disposições constitucionaes fiquem dependentes de 
leis ordinm·ias, que podem ser derogadas amanhã ou de um 
momerlto para outro. » Isto queria dizer : hoj e, é o 'poder do 
Parlamento que se quei' ampliar sem vantagem n'um ponto 
em que o seu privilegio é mera formalidade; amanhã , pelo 
mesmo principio, o cercearão n' uma attl'ibuição importante. 
E servia-se deste arg umento : << Na Inglaterra o P adamento 
é a nação ; . portanto, tudo que o Parlamento_ con9uisÚ1 pãra 
si, é para a nação. Entre nós não é assim : ~ Pa1·lamento é 
uma delegação ; não póde conquistar para s! sem romper o 
equilíbrio politíço que a Constituição prescreveu. » 

Se n 'esse ponto o Imperador c Rio-BraneÕ · tinhain mais 
_receio do étue Nabuco de que se pudesse disputar a legitimi-
dade da Regencia, mostravam-se muito mais seguros do que 
elle quanto ás consequencias da ausencia do Soberano na 
occasião em que se ia discutir a questão dus escl'avos. Nabuco 
toca n' esse ponto delicado; nfio hes ita; diz elle, em prestar .o 
seu consentimento para a viagem, a respQnsabilidade do 
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_Imperad_or é perante a historia; o motivo allegaclo,' a saude 
da Impetatriz, não é imperioso, não é uma razão fMte para 
um monarcha heroicamente dedicado á causa publica, como_ o 
Iú::ipeTador ·se tem m:ostrado : ' 

« E né! verdade, os homens de Estado elevem ter mais 
· cabeça do que coração. Este motivo, que ·aliás ein circum: 

stancias norniaes seria para mim um motivo muito plausível, 
üão o é nas circums.tancias act~aes. Sr. Pl'esidente, póde ser 
que eu seja visionat'io; nus a época que se desenha no hori-
zonte parece a mais difficil d'este segundo reinado ... (O sr. 
Zacharias : --Apoiado) ... a mais perigosa cl'este Imperio ... . 
(O sr. Zacharias : - Apoiado). Não alludo ás revoluções 
politicás ... ·Oh! não, senhores. Com este povo, como está; 
tomado de descrença~ de indifferença, de abatimento, podeis 
provocar todas a\3 r~voluções; ella;~iião virão. Os perigos' 
iJodem vir elas questões sociaes : principalmente da grave 
questão social do elemento servil. O nobre Presidente do Con-
selho, ila outra Camara, respondendo ás . appTehensões do 
nol)l'e deputado pela província do Ceará, elle, sem duv,ida 
com as illusões opticas qué quasi senípre dominam as alturas 
do poder, disse que não havia· perigo algum, e não havia 
perigo algum, senhores, porque o govemo pretendia conciliar. 
os direitos de propriedade com as exigencias da. civilização. 
Mas, senhores, o perfgo onde está? Está no alarma : mas o 
alarma é, as niais da:s vezes, não por aquillo que é real ; mas 
por aquillo que se teme; não está nesta ou naquella solução, 
mas em qualq1;1er solução ; e vereis que quando puzerdes em 
obra qualquer idéa, não podeis deixar de encontrar a .resis-
tencia dos senhores qlie nada querem, e as esperanças dos 
escravos que tudo querem. Sou apos~olo desta idéa; mas não · 
dissimulo que ella envolve uma grave crise,_ crise que exi'ge 
gl'andes esforços, os esforços supremos e patrioticos ... (O 
st< Zacharias : - Apoiado) ... de nós todos. E é para deplorar 

·que n'estas · cit'cumstancias o Imperador nos deixe, levando .o · 
seu grande prestigio, levando a sua longa experiencia, que 

'elle não póde transmittir ... e que o ensaio de governo. da 
joven Princeza seja a mais difficil provança do ·segundo 

. - [ 
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reinado ... (Os srs. Zachayias e Paranaguá: -Apoiado.) Em-
fim, sênhores, não quero ir por deante n'estas considerações, 
basta o que tenho dito. , -

III.-:- Àttitude dos Liberaes perante a reforma. 

A calma do paiz justificou o Imperador e Rio-:-Branco, 
apezar de que dependeu de pouco o naufragio da Proposta; 
mas Nabuco, ao expressar esse receio, 9ão contava com a sen-
sível modificação que o Ministerio introduzia no projecto _do 
Conselho de Estado para desarmar ~ c~ociliae os proprieta-
rios (1). Entretantô, a ausencia do lmpeeador será mal inter-
pretada e creará o primeirq desgosto contra a dynastia n'essa -
questão (2) : é por assim dizer, um pequeno capital esquecido 

(1) 6 discurso de Nabuco foi pronunciado no Senado em 12 ele 
- .Maio, e n'esse mesmo dia era apresentada a Proposta na Camara 

elos Deputados .. A primeira impresSão que Nabuco tem elo pro-
jecto elo governo é má; depois elle se conformará com o systema 
da opção, e deixará de ver n'ella . o principio da indemnisação 
pelo nascituro, que ella de facto envofvia, mas que, em technica 
jurídica, resalvava a titulo de .compensação sómente pelas cles-
pezas da creação alé os oito annos : " Já foi exhibida a re forma 
do elemento servil, disse elle em 19 de :Maio. Esta reforma é, 

.em substancia, o projecto do Conselho de Estado para o qual 
tive a honra de concorrer; tem, porém, algumas disposições que 
lhe dão um aspecto antipathico; quero fallar do projecto quando, 
rendendo homenagem á legitimidade, á santidade da esci'avicl.ão, 
que aliás só considero um facto, · reconhece e indemnisa, eomo 
direito àdquirido pelo senhor, o domínio sobre um objecto _ que 
ainda está na massa dos possíveis, como se pudesse haver do-
mínio· com relação a cousas que não existem, como se p~desse 
havei' jus in t'e sobre entes humanos ainda não concebidÇ>s. To-
davia, Sr. presidente, reservo para~ discussão o exame desta e 
outras di~posições do projecto. , 

(2) " N'este oceano político, que me parece cavado, como que 
.a náo do Estado vaga desmastreada. O commandante amestrado, 
que nos acompanhar~ em todos os tempos, foi em demanda de 
plagas estranhas (muito bem); foi levado sem duvida por motivos 
serios que eu muito r'espeito, mas o facto é que elle nos deixou. 
Não pretendo lançar sobre essa figura pécha de qualquer na.tu:.. 



ASCENSÃO DE RIO-BRANCO 2'15 
- . 

cujos jums accun1Ulados sei·ão cobrados -mais tarde do Ter-
ceiro Reinado en~ perspectiva·, juntamente com os da lei de 
13 ele Maio. A opposição fará d'essa viagem uma ida a Olym-
pia para receber a corôa de louros (1), ao passo que o Minis~ 
terio sentirá augmentárem as suas difficulclacles e diminuir a 
sua força, ao mesmo' tempo suspeitÕ de se" ter compromêtticlo 
a fazer votar tal qual, sem emendas que o modificassem, o 
projecto combinado, e, em uma situação toda ella nov~, 

receioso, incerto ele_ não agradar ao longínquo viajante com 
qualquer de seus actos) talvez uma resistencia ou mesrno 
uma condescenda -, mal apreciada, á Pdnceza ou ao Conde 
d'Eu. 

A Nabuco ·cabia definir. a attitude do partido Liberal pe~ 
rante o Gabinete que se apresentava portador de reformas 
liberaes, sobretudo da emancipação. Fal:-o no seu -discurso, 

reza; desejo simplesmente significar que o assombro, de que se 
acham possuídas as duas classes aqui representadas, sobe de . 
ponto quando se considera' que o augusto personagem, que costu-· 
mava. d-irigir os destinos d'esta nação, viaj.a por terras es_tran-
geiras na hora mais éri~ica para o seu paiz. (Uma voz : - E que 
não está em perigo .) E muito natural que o lavrador, o pobre 
lavrador, ao recolher-se á noite dos seus trabalhos agrestes, me-
ditando em tudo que se passa ... (O sr. -Barão- -da Parahyba : ·-
Escorvando as -suas espingardas para evitar as scenas do muni-
cípio da Leopoldina) ... julgando perceber em-tudo uma ameaça á 

_sua segurança, á sua vida, é muito natural que este lavrador 
tenha dito mais ·ele uma vez : O I.mperador nos deixou no mo"-
mento mais grave, teria. razão, teria mesmo muita razão, el"le é 
sabio, illustradissimo .. . se · sua Magesdade previsse a onda d~ 
resistencia que se está levantando ... (O sr. Barão da Parahyba : 
- Não nos abandonaya) ... a este projecto, certamente não n.õs 
deixava.» (Pedro Luiz, no Club da Lavoura e do Commercio, _que 
se fól'~a em 16-de Julho de 1871). · • 

(1) E essa viagem que .volta a discussão da reforma na Camara 
contl'a a pessoa do Imperador. O mais genuinamente monarchico 
dos nossos monarchistas, Andrade Figueira, é qu.em descarrega 
os mais profundos golpes no verdadeiro autor da reforma, à ge-
neral da idéa: u Comprehendo, dizia elle na sessão de 22 de Julho·, 
que ha o maior empenho em que o paqu'ete que está pl'oximo a 
partir ' para a Europa leve do Brazil essa tão d_esejada carta de 
credito que a impaêiencia· do servilismo procura dirigir ao chefe 
do Estado. » • ' · · · 
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de- 19 de Maio, na discussão de Voto de Graças. S. Vic~nte 
como que o prov0cara, estranhando o proce~imento da oppo-
sição para com o ministerio que elle presidira e ql,le ella 
mesma indicara pela voz de Nal.Juco : 

<< O nobre sr. Visconde de S. Vicente nos fez uma per-
gunta : << Se o Ministerio na reforma eleitoral não adoptar a 
eleição dieecta, vós o hostilisai·eis, negar-lhe-eis apoio? » 
Se. Peesidente, esta pergunta determina a necessidade de 
explicações a respeito da Í)osição . do partido Liberai em 
relação ao Ministerio ... Nós não temos _alliança e compro-
missos com o l\'Iinisterio (apoiados). Se por ' ventura o Minis-
tei;io apresentar uma reforma contraria ás nossas idéas, 
havemos de guerreai-o (apoiados); se o Ministerio, poré1i1, 
quizer realisar as nossas -idéas, não pod~mos deixar de 
apoiai-o neste proposito (apoiados); porque é isto um dever 
de consciencia, um dever de patriotismo (apoiados). Desde 
que as idéas apresentadas são nossas, havemos de p~estar-lhes 
todo o apoio (apoiados), de empenhar todos os esforços para 
que ellas teiumpheiJ.l (apoiados); o mais seria faltar ao riosso 
dever (apoiados). ~.e o Ministe1·io realizar alguma ou algu.:. 
·mas das idéas do partido Liberal, nós lhe da1·emos todo o 
apoio; m~s fica salvo o nosso-antagonismo ... (O sr. Visco.nde 
do S. Vicente : -Fica. suspenso) ... em relação ás nossas as-
pirações que nos distinguem do partido Conservador ... Se nós 
queremos a emancipação, porque import::~ cumprir a religião 
de Jesus Christo, dar satisfação ao mundo civilisado, .e at-
tender ao futur do paiz, apezar das difficuldades do presente: 
se nós queremos que o povo goze de liberdades essenciaes e 
praticas, que até ·hoje só estão escriptas no papel (apoiados); 
se nós queremos a verdade da eleição, e por consequencia a 
cessação d6 poder pessoal ; como podemos rejeitar reformas 
que tendam a estes grandes fins ? Não podemos; é nosso 
dever apoiar o Minister~o subsistindo o nosso antagonismo, 
pon1o já disse (m~âto bem) ... Sr. Presidente, ha uma obser-
vação importante que cumpre fazer: diz-se que ré irregular 
que um partido realize as idéas de outro, porque ' assim 
oblitei'a-se o antagonismo necessario para a existencia dos 
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partidos e para o jogo do systen1a representativo. É uma vet'-
dade; mas isto é uma questão entt'e o partido e os chefes 
CoJlservadores. A_ssim foi em 1828 e .em 1846 na Inglaterra. 
O .que é certo é que o paiz ganha com a reforma, ainda que 
ella custe a divisão do par:tido que a faz, e a nós·, como já 
disse, não importa senão cumprir o nosso dever; desde que a 
idéa é nossa, devemos prestar-lhe o nos~o apoio (apoiados). >> 

E accentuava hem a obrigação de_ apoiar o. Gabinete na 
questão elos escravos,' de se unirem todos para esse fiin : 

' cc Senhores, eu deploro a reacção que se vae manift;Jstando por 
parte dos senhores. O perigo desta questão não está senão na 
resistencia dos senhores, resist~ncia Íl'risoria, porque com-

. plica a situação, sem impedir a solução que ha de vil·, mas ha 
de vir, em vez de pr:udente e pausada, brusca e precipitada, 
tal como não queremos, mas tal como a historia diz que tem 
sido em todos 'os paizes. Porque não nos unimos parà fazer 
essa grànde obra da civilisação? (O sr. Visconde de S. Vicente 
e outros : -Apoiado.) Hoje, no estado a que a questão che-
gou, o que deve_mos fazer é dirigir a torrente, para que não 
seja fataJ, mas não podemos impedil-a, sem . que sejamos 
envolvidos em seus vortices (muitos apoiados.) >> 

Essa ;ttitude de quasi expeêÚdiva sympathica do partido, 
de suspensão das hostilidades . durante a reforma, era uma 

· violencia que Nabuco fl!zia ao espírito de combate da oppo-
sição, encarnado em Zacharias e na Refo1'ma, que entendiam 
dever-se cre~r toda especie de embaraços ao Gabinete, apro-
veitai' a difficuldade, em que elle se achava, para derribai-o; 
se fosse possível, antes de realizar a emancipação. D~ntas, ' 
que exprime e representa essa anciedade do partido nas pro-
víncias, e será arrastado por ella como chefe local, com- · 

. prehende a attitude de Nabuco e responde-lhe (H de Junho) : 
cc Por este seu dis~urso ficou bem definida a posição do par-
tido Liberal ante o Ministerio .Paranhos ... Na sua carta V. diz- · 
me que se dentro de pouco tempo o Paranhos não fizer o 
que .solemnemente prometteu, e reconhecer-se que ' fomos 
illudidos, reassumiremos_ nossa attitude hostil. Parece-me 
que outi·o não podia, não devia ser o nosso procedimento. )) 
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Õ espírito de opposição, porém, é ainda mais forte do que o 
espirito de reforma. Zacharias é o mais constante e infatigavel 
adversario do projecto ( 1 ). Rio~Branco tem que se valer da 
autot;idade de Nabuco ei11 seus encontros com Zacharias. Sem 
essa attitude de Nabuco desde a . primeira reuniãô, como se 
vio, do partido Liberal, os elementos antes de tudo pct1'ti~ 
dct1'ios da opposição teriam levado de vencida os q.ue ousas-
sem sristent~r o Gabinete Conservador a braços com tantas 
difficuldades. Só a decisão, a intuiÇão, a dedicação de Nabuco, 
collocado como fôra á frente do partido, podia ter contido, 
como conteve, o arrastamento, natural em uma opposiç~o,· de 
aproveitar a crise, a desunião do partido Conservador, o 
p1·onuncictmento da riqueza territorial, para derribar o Gabi-
nete na questão que suscitara. Como se verá mais longe, a 
menor hesitação ou ·indifferença de Nabuco teria tornado irre-
sistivel a corrente contraria, tão forte era ella. Os senadores 
Liberaes, antes de tudo emancipadores, er~m tão poucos qtlEl 

· não teriam podi_do resistir á pressão de fóra : alguns não 
tinham ·categoria de chefe; outros, como-Souza Franco e Octa- . 
via no, neutràlizados pela attitude do seu grupo (The: philo 
Ottoni. e FUI:tado tinham morrido, Christiano Ottoni tinha-
se declarado republicano), cuja principal figura era Martinho 
Campos, leade1' dos intransigentes. Se o partido Liberal esti- · 
vesse no poder, o projecto de emancipação teria causado uma 
dissidencia igual á que causou no partido Conservador. Nas 
representações dos fazendeiros eram tão. numerosas a·s assigna-
turas de Liberaer;; como de Conservadores; Martinho Campos 
redige o protesto da Parahyba do Sul, Pedro Luiz ó do Bananal. 

Foi em grande parte a attitude de Nabuco, Octaviano . e 
Souza Franco que animou Rio-Branco a firmar-se n'esse ter-
reno que algum tempo lhe tremen debaixo dos pés. Elle, a 
principio, n.ão sabia até onde podia ser levada a defecção no 

(1) « De 47 discursos pronunciados no Senado contra a lei Rio-
Branco, cêrca de um terço (quinze) pertencem a Zacharias. " 
(Móssé, Don Pedro li). Os factos de Mossé são fornecidos pelo 
Barão do Rio-Branco. 
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seu proprio partido, e em tal contingencia era da maior impor-
tancia para elle a attitude dos seus adversarios naturaes. Por 
isso caminhiw~ com a maxima prudencia. Em Maio, elle 
declaraya qué, se a Camara · entendessé que devia rejeitar a 
proposta, não julgaria prudente aconselhar a dissolução. « Se 
esta reforma», dizia elle, explicando-se, «encontrasse contra 
si os preconceitos, a resistencia combinada de um pat·tido, 
ninguem a poderia resolver sem causar grandes damnos ao 
paiz. >> '(-1) Á medida, por-ém, que marchava, as difficuldades, 
a força da scisão, a resistencia da zona do café, onde o par.-
tido Conservador tinha as suas fundas raizes, iam sendo 
melhor calculadas; a mai.oria solidificava-se, y o governo 
sentia cada dia mais a obrigação em que estava de levar por 
dea.nte a reforma. Por felicidade, nenhum revez soffreu ene· 
na Camara que levasse "Rio-Branco a demittir-se, .em _ vez de 
dissolver; teve sempre na Camara maioria relativa surfi~iente: 
a primeira votação decisiva (1° de Junho), no Voto de Graças, 
f9i de 63 votos contra 35; a ultima (28 ' de Agosto) foi de 
61 votos contra 35. Em Agosto, porém, o Governo só tinha 
62 . votos, isto é o ·numero de Deputados necessat·io para 
fazer casa; se um d'elles faltasse, a reforma estava talvez 
sacrificada; a discussão da lei foi apurada, tormentosa e 
das mais violentas; a attitude hostil do partido Liberal, no 
Senado, ter-lhe-hia tornado a tarefa impossível. Em vez d'isto 
os Liberaes foram os seus melhores auxiliares, fecharam os 
olhos ás imperfeições da- lei. Nabuco declinou fazer parte 
da Com"missão, porque sentir-se-hia obrigado a propôr emen..: 

(1) 23 de Maio. É isso que f a;: N abuco escrever a . Dantas; em 27 : · 
" Quanto á politica, que- lhe hei de dizer, quando o Saraiva com o 
seu olho perspicaz e espirito o_bservador .tudo lhe ha de ter dito. 
A grande bulha que aqui ha sobre o elemento servil, creio que . 
não terá grande resultado na região dopoder: A Camara, (rue r .vote 
pro, quer .vote contra, será conservada porque o Ministerio não 
faz· questão de Gabinete e continuará coni ella. " E a Leão Vel-
loso : " O Governo, e tudo é provisorio; todas as grandes diffi-
culdades ficarão reservadas e adiadas para quando o l mpert~dor 
vier." 
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das; Souza Franco, . porém, e Paranaguá entrarl.1· par'a a 
Commissão que redige o parecer chamado dos cinco mintt-
tos ou das quat·ro linhas. Mais longe vee-se-á o resentimento, 
as profundas queix_as que ficam cl'essa at.titude ·cla opposição 
Liberal no Senado, da qual, entretanto, se alguns, mais ou 
menos duvidosamente, se ausentam, sómente .Zacharias abee-
tamente se separa. 

IV. -Discurso de Nabuco. 

É ~m 26 ele Setembro que Nabuco pronuncia o seu dis-
cm·so a · favor da lei. 

Rio-Brqnco tinha ja vencido a sua grande campanha par-
lamentar ele 1871. 1 

É i'mpossivel ler os Annaes ·do Senado e da Camara dos· 
Deputados de '1871 sem admirar as grandes e multiplas quçt-
lidades do Visconde do Rio-Branco, o autor da lei de 28 .de 
Setem))l'o (1), autor, porque a lei não é o projecto que o 
reformador, o juéista, redige na calma do seu pensaniento, 
extrae elas fontes, dos precedentes; elos livros que o_ cercam; 
é o combate, a responsabilidade, a victoria ; é a confiança que 
elle tem em si, e os outros têm .n'elle; é a certeza elo plano, 
a consteucção ela linha, o desvio ou a 'transposição elos obi-
ces; é a coragem ele I'omper amizades antigas, de extendei' 
a mão ao aclveesar-io; de desprezar o insulto, a desconfiança, 

· (1) Nota á pagina 209 do Don Pedro li, Empereur d'f! Brésil 
(Paris, 1889, F. Didot) : " Durante os cinco mezes da sessão le-
.gislativa de 1871, o Visconde do Rio-Branco pronunciou no 
Senado e na Camara dos Deputados, 41 discursos, 21 dos quaes 
sobre a reforma. Estes enchem 500 paginas de uma collecção 
que tem por titulo : -:- Discursos elo Conselheiro de· Estado e 
Senador do Imperio J. M. da Silva Paranhos, Visconde do 
Rio-Branco, proferidos ... nas duas Casas do Pa1'lamento em 
·1871, sendo Presidente do Conselho de 1'\.finistros ". (Rio, 1872, 
in-8" gr.) 

- ' 
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ci perigo, e, no caso especial Gle Rio-Beanco, ue dividir o seu 
proprió partido para fazer triumphar a refor.ma; ainda inais, . 
de inverter a natureza do partido Conservador para n rro . 
sacrificar a occàsião, talvez nnica, de um grande acto nacio-
nal, ela transforma·ção necessaria elo paiz ele escravos em pr~iz 
livre. Essa cli,-isão, causada pelo Visconde elo Rio-)3ranco em 
'187-1, não se apagará mais; renovar-se-ha com maior força em 
1.888, quando o logat'-tenente ele Rio-Branco em '187'1, João 
Alfredo, se achar outra vez frente a frente com Paulino ele· 
Souza, separado então de Andrade Figueira e de Ferreira 
Vianna, Infl.S tendo ao seu lado Cotegipe; de fórma que a his-
toria ela quéda ela l\'lonarchia, em um sentido, 1ião é senão a 

.historia da scisão Conservadora ele 187-1, como, em outro 
sent\clo, será a continuação, o remate ela agitaçã? Libei'al 
ele '1868. 

o discurso ele Nabuco é o ele um juriscon~ulto que examina 
as questões de direito que o projecto suscita : -'-a questão ele 
se declararem ingenuos os filhos ela escravas envolvida no tão 
invocado romanismo, - Pa1'tus seqnitm· venh·em; a questão 
ele ter effeito a lei desde a sua data, e elo effeito retroactivo 
que lhe attribuiam ;' a questão de direito de propriedade. sobre 
os· nascitmos. Além elo jurisconsulto, porém, falia o politico 
de vastas p1'evisões, como Rio-Branco o chamara, para accen-. 
tuar o seu pensamento sobre o projecto e registi~ar as suas> 
divergencias. << O systema de eniancipação adoptaE!o pelo })ro-
jecto, diz elle, deve ser definitivo, eleve ser a ultima palavra -
do legislador ... Á. porfia dos partidos será em applicar meios 
efficazes para que esta emancipaÇão gradual seja a mais âmpla 
e a mais breve possível. >> 

Assignalava n'este ·quadro a sabedoria elo projecto, em 
contraposição á emancipação simultanea e immediáta · e á 

. emancipaçãb eom praz0; o di1'eito da escravidão acabava,. o 
que ficava subsistindo era só o facto da escravidão : · 

• << Senhores, só· o systema elo projecto a· contmrio sensu 
es~á isento dos perigos mencionaçlos' nos systemas que eu 
tenho-examinado; só-por meio closystema elo projecto se pócle 
r~alizar a emancipação sem per'turl)ação do tràbalho, sem 

I' 

.' 
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perigo da ordem publica. N'este systema ha um gtande prin_-
cipio, um principio que satisfaz o nosso patriotismo ; com 
effeito, ·acaba o direito da escravidão, e só subsiste o facto da 
escravidão, facto transitorio, que ha de ser extincto gradual..: 
mente, porque não póde ser extincto immediatamente; não é 
que obstem os direitos adquil'idos, porque os direitos adqui-
rid-os se resolvem pela indemnisação ; não é que a indemni-
sação seja um grande sacrificio, porque não ha grande sacri-
ficio quando se trata da regeneraçãQ de um . povo ; o que , 
obsta -são os p~igos da transição instantanea e brusca que 
tenho ponderado. Subsiste o facto da escravidão; mas, não é 
novo, senhoi'es, que, na transição de um regimen para outro, 
subsistam os direitos adquiridos e os factos preexistentes. · 

« Sr. Presidente, este ·systema, adaptado pelo projecto; tem 
por si a legislação de quasi todós . os paizes. Não fallo dos 
paizes que pela urgencia das circumst_ancias não tiveram · 
tempo de deliberar ou escolher nem o momento e nem os 
meios, como a França sob a revolução de 1848 ou a Ingla-
terra, . quando ~s circumstancias, imperiosas elas colonias 
impuzeram a solução definitiva. Era este o systema adoptado 
velo projecto na minoria da commissão Franceza presidida 
'pelo Duque de Broglie ; foi este o systema adaptado pela Hes-
panha a respeito de Cuba ; foi este o systema adoptado pelos 
Estados do Norte da grande Repubiica Americana em 1778; 
foi este o systema adaptado pela Republica da Nova Granada. 
·em 1821 e consummado em 18!'H; íoi finalmente este o sys-
tema adoptaclo por Portugal a. respeito das suas Colonias. 
Emfim, sempre que o legislador tem tido liberdade e previ-
dencia, não teri1 legislado senão por este modo, 

« Senhores, é verdade que o projecto tem falta de algumas 
disposiçõe~ para completat' o seu systema; é verdade ·que o 
prõjecto tem algumas disposições inefficazes e incoherentes 
con1 o systema por elle· seguido ; mas yos digo com profunda 
convicção que às i'déas complementares virão depois·; que os 
inconvententes das idéas incoherentes com o systema segujdo 
pdo projecto são menores do que os inconvenientes da inde-
,cisão neste negocio, prolongando-se por mais tempo a impa-
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ciencia . dos escravos e a anciedade dos · senhores a respeitó de 
seus d'ireitos adquiridos. >; · 

Em um poiJ.to Nabuco discorda fortemente; é na in novação 
que Rio-Branco íntroduúra no projecto do Conselho de Estado . 
de dar ao senhor da escrava a alternàtiva de conservar o 
ingenuo em seu podê1: até 21 · annos ou de entrêgal-o aos 
8 arinos ao Estado, recebendo uma indemnisação de 600$ (1). 
N'um projecto apresentado por Tres-Barras a indemnisação 
era de 300$. A differença é que Tres Barras a queria, na 
phrase de Nal:iuco, « como uma homenagem ao direito . de 
propriedade, ou, como o canon .é na emphyteuse, como o re- . 
conhecimento do domínio dos senhores sobre as gerações 
presentes -~ tambem sobre as gerações futuras, que ainda estãô 
na massa dos possíveis, >> ao passo que na proposta Rio-
Branco a indemnisação era exclusivamente pelas despezas da 
criação. A esse respeito se desvanecera a primeira impressão: 
de Nabuco, de que o projecto 1·endia homenagem á legiti- . 
made da esc1·avidão; mas se a indemnisação, assim explicada, 
deixava de ser para elle 1'epugnante, éontinuava a parecer-
lhe inconveniente : 

«- Esta opção, dirá elle, não estava. no ,projecto do Conse.: · 
lho ele Estado ; não se acha em nenhuma das leis que serviram . 
de modelo á proposta do Govemo, nem nà lei da minoria< da 
Commissão · Franceza presidida · por 'Broglie, · nem na lei de 
Hespanha,· nem na lei da Nova Granada, nem n(!. de Portu.:. 
gal, e nem na lei Americana de {118 (OS1·. Visconde elo Rio-
Branco, Presidente do Conselh6: - Estava no projecto da 

(1) "Qual é o motivo da indemnisação? As despezas da criação, 
diz-se. Mas esses infelizes são amamentados por suas mães, nu-. 
tridos com as migalhas dos alimentos grosseiros que ellas contri-
buem a plantar e colhe-r: .o leite do seio materno dado ao filho,. o 
suor da mãe para os fazer viver e cobrir-lhes a nudez, eis o· que 
os senhores terão de vender ao thesouro 1 Lastimo que esta dis-
posição faça parte da proposta; ella a deslustra, assim .como avilta 
o proprietario, -porque parece uma precaução contra a sua barba-
ridade ... n (D..iscurso de Salles Torrés-Homem no Senado, 5 de 
Set: ele 1871.) 

.' 
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Camara.) ... Mas é fatal ao systema adaptado. Esta opção pó<.le 
- ·trazer grande especulação .mercantil em pt·ejui?ci ela lavoura. 
·Facilita a re~uncia çlos serviços dos menores quando devia 
ser obrigação l'igorosa o tel-os nas fazendas . Sepat·a os filhos 
dos paes, destruindo o espírito de familia, e a educação pela 
família, que é o meio _principal e radical de todo o systema 
preventivo. Arreda os filhos da profissão dos paes, e trans-
torna e impede a pl'epal'aç.ão l)úa os tl'abalhos agrícolas e os 
habitos e costumes desta profissão. , . Na verdácle, se nao que- . 
reis que, no caso de alienação ou libe!'tação ela escrava, o 

. filho deixe de acompanhai-a na idade ele -12 annos, porqüe 
cleixaes sepal'al-os na .idade de 8 annos? O Governo toma sobl'é 
si u~11a empreza tem~raria e incalculavel, essa da_ ,educação 
dos menores de 8 annos. Qual o .numero desses menores? 
Quantos estabelecimentos? É o desconhecido, õ imp!'evisto, e 
entretanto adópta-se um systema que se hasêa nesses . esta-
belecimentos. >> 

O facto é que não se realizam nem as previsões de Nabuco, 
nem as de Rio-Branco, nem as de ninguem n'essa questão. 
Os proprietarios não .se utilizaô.1 da lei; o Estado não vem a 
pagar, em nove anÚos, nenhuma indemnisação. A creança 
rachitica, invalida, tisica, moribunda, que podia ser entregue 
aos oito ' annos, dando direito a uma apolice de 600 $ , não 
apparece; o que funccionà é. o systema ele Nabuco, do Con-
selho de Estado, e não o da Cãmara, o ele Rio-B!'anco, a . 
opção. É, ~m parte, que o proprietario bt•azileiro el'a clií'fe-
rente dos outros proprietari6s de escravos, e em _parte que 

(1) Poder-se-hia escrever um capitulo com os elementos me·smos 
que se .acham n'e·sta obPa sobre as propheciàs não realisadas dÔ 

.Conselho de Estado, Governo, Senado, Camara na questão dos 
escravos como na da guerra com o Pàraguay. " Ha de aconte·cer· 
o .que prevejo; ·se passar a propo:=;ta do Governo, a emancipação 
estará feita no paiz dentro de um ou dois annos -(apoiados). (O 
Sr. Andrade Figueira: - E elles sabem cl'isto. O Sr. C"Machado : 
--,; É a vespera do. dia da emancipação total. b Sr. Andrade Fi-
gy.eira: O Se. Presidente do Conselho declarou. no ·seu parecer no 
Conselho de Estado que està seria a conseq uencia. "-(Discurso 
de Al~neida Pereiva na Camara dos Deputados, em Agosto de.1871.) · 

.-
- I • 
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elle confiou que o systema da lei eradefinitivo, con~o o queria 
Nabuco. Com effeito, o espirito de Nabuco n'esse discurso é 
o de finalidade quanto ao systema do projecto. « Deploro », 
dii·á elle, o: que o projecto apresentado pelo Governo não seja 
completo, e ainda dependa de outras leis. Mas cumpre explicar · 
este meu pensamento. Quando digo que o projecto não é 
completo, não me refiro ao systema de emancipação por elle 
adoptado; refiro-me aos meios mais ou menos efficazes que 
podem realiza1· o systema do projecto. C1·eio que foi neste 
sentido que o meu nobre amigo, senador pelo Rio de Janeiro, 
attri buiu á lei o caracter dé provisoria; elle e eu entendemos. 
que não está tudo feito, que póde haver outros meios mais 
efficazes e convenientes para realisar o systema adoptado 
pela lei. (O Sr. F. Octaviano : - A-poiado) ... - Senhores, o . 
systema de emancipação adoptado pelo projecto deve ser . 
definitivo, deve ser a ultima palavm do legislador . . » Citava 
o almil·ante Barão de Mackau, e o Procurador Geral na Mar-
tinica que dizia : cc Garantindo-se aos proprietarios que não 
se irá além '; que a medida não excederá disto, - liberdade 
dos nascituros, peculio e alforriá forçada com indemnisação , 
muitos adaptariam o systema com o maior enthusiasmo >>, 
e, sobre essas autoridades, dizia : cc Eis ~qui, seflhores, a 
necessidade de que a' lei seja definitiva. A palavra do Governo, 
firme e energica deve ser esta : Que descancem os senhores, 
a respeito de seus direitos adquiridos; que confiem os escravos 
na emancipação gradual ; a porfia dos partidos será em 
applicar meios efficazes para que esta emancipação gradual . 
seja a mais ampla e a mais breve possível. >> 
A~esse systema Nabuco teria ficado fiel ; teria, se vivesse, 

acompanhado o movimento abólicionista nos termos em que 
se manifestou n'esse discurso. Não se teria pm· p1·incipio 
opposto ao prazo : cc Eu não sou contrario á idéa do prazo, 
não como substitutiva do projecto, mas como complementaL' 
d'elle. >>Teria reforçado consideravelmente o fundo de eman-
cipação : cc Eu sigo, disse elle, a opinião de um grande 
apostolo da emancipação, o Duque de Broglie. O que dizia 
elle? cc O resultado do peculio e da alforria forçada é bom 

I! I. 15 
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como melhoramentó do estado da escravidão , como meio 
de emancipação é coisa · illusoria ... » ex Como é que outros 
paizes liberta1·am gradua~mente seus escravos, senão pelo 
orçamento ? Assim a Suecia e a Dinamarca. Cumpria que 
votássemos uma grande somma para este grande fim . » Em 
uma palavrá, não deixaria a lei de 28 , de Setembro ser 
.a meta, o descanço do governo, mas, nas palavras antes 
citadas, o signal da porfia dos pa1·tidos em applicm· meios 
efficazes pam que a emancipação gmdual fosse a mais 
ampla e a mais b1·eve possível. E como a po1·{ia dos pm·-
tidos, a das Províncias. N'esse sentido, elle teria facilitado, 
promovido a iniciativa, a emulação das Províncias, que se vio 
com tão irresistivel influxo moral em 1.884, po1~ occasião da 
libertação do Ceará -e do Amazonas. Ainda n'este discurso 
elle lastima esse defeito da lei Rio-Branco, a mutilação, n'essa 
parte, do projecto do Conselho de Estado, da clausula inserida 
por elle : - Logo que em alguma P1'ovincia não hmwm· 
mais esc·l'avos, o Governo assim o declam1'á p,01' meio de 
dec1'eto. O effeito d'e_sta declamção é que os escmvos 
importados nessa Novincia, exceptuâdos os f~tgidos, ficm·ão 
Úbm·tos, e como taes havidos em todo o bnpm·io. « Não sei, 
diz Nabuco, porque esta disposição foi supprimida (1.). Isto 
sómente resumbra espÍrito de centralisação. Porque não ani-

. mar as províncias no interesse da emancipação dos escravos 
que têm? (O sr. Paranaguá:- Apoiado.) ... Porque uma pro-
víncia que tem poucos esc~avos e quer remil-os para abrir 
espaço á colonisação h a de ser impedida? (O sr. Paranaguá: 
-Apoiado.) Por·que não póde ella empregar seus recursos, 
seus sacrificios para esse grande fim, assim o Amazonas, o 

(1) Ha aqui um aparte de Rio -Branco : " Na ultima parte "• o 
que Nabuco admitte, dizendo " ... n'esta ultima parte. " Mas a 
ultima parte cno pensamento de Rio·Branco é com referencia ao 
artigo do projecto do· Conselho de Estado que mandava que as 
quotas votadas para a emancipação pelas províncias e municípios 
tivessem applicação estrictamente local. O principio das Provín-
cias livres está contido na disposição citada por Nabuco e essa 
foi toda omittida na lei, como se póde ver do. confronto. 
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Rio Grande do Sul, Pará e Ceará? Mas pelo systema --do pro-
jecto não é isto possivel; a escravidão continua, reforçada 
ou renovada pelas importações. (O sr. Paranaguá: .- Res-
tam-lhes os meios indirectos. ) ... Sobreleva que as Províncias 
têm attribuição cumulativa de legislar sobre co-Ionisação, e a -
disposição que eu désejo as habilitaria para e_sse fim, sendo 
que a escravidão é o maior impedimento da colonisação. » 

Nabuco não podia deixar de aproveitar a occasião para 
prestar um tributo de admiração ao seu antigo collega do 
Ministerio Paraná, a quem coubera no sorteio da nossa polí-
tica a mais pura e indisputavel de todas as glorias, a de reali-
zar a grande obra da emancipação. Ninguem melhor do. que 
elle conhecia -as difficuldades que Rio-Branco vencera, ou 
podia julgar a habilidade de que dera provas. A essa reforma 
elle tambem prestara o seu concurso ; tinha conscie1icia de 
que fôra um dos que a prepararam e a tornaram possível, 
como eu já disse, na fórma e tempo em que foi feita, por-
que de outro modo, um dia ella se faria por si mesma, -
mas sentia-se apenas um dos que tinham ·-cnr.tado, aterrado, 
nivelado o leito da opinião para recebei-a; e elle, - que 
não conheceo a inveja e em quem o maximum de trabalho 
continuo, dia-e noite, teria bastado para neutralizar qualquer 
acidez doentia que acaso se formasse em seu caracter; que 
o conserva sempre ft·esco, suave, e complacente até o fim, 
- tinha sincero prazer ~endo a C01'0na t1·iumphalis, a qual, 
na histol'ia dos grandes movimentos, é attribuida ao relance, 
t'esponsabilidacle, ao successo, ao general que empenha e. 
dirige a acção decisiva, .- entregue a Rio-Branco, ao seu 
collega Pat·anhos, seu amigo e camarada de tantos annos, 
cujo talento, zelo e capacidade nunca achara em falta, cujo 
merito insigne julgava digno ele competir com o dos primei-
ros homens de Estado contemporaneos. 

« Vou concluir, dirá elle n'esse ,discurso, e, concluindo, 
aproveito a occasião para felicitar o nobre Presidente do Con-
selho. Qualquer que seja a responsabilidacle do nobre Ministro 
para com o seu partido, quaesquer que sejam os inconve-
nientes da divisão e transformação delle, é innegavel que 
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S. Ex. se cobr.iu de gloria, servindo de ínstrumento desta 
grande obra da civilisação e do Christianismo. O projecto 
tem imperfeições, eu as notei., mas este projecto tem uma 
inscripção magnífica que me obriga a votar por elle. Eis ahi 
a inscripção : Na te1''1'a da Santa C1'U-% ninguem mais nasce 
escravo. » 

V. - Discursos de Salles Torres Homem, 
Souza Franco e Octaviano. 

Não fallando de Rio-Bl'anco, cuja: palavra está, na Camara 
e no Senado, em constante movimento, como uma espada em 
combate, a dar e a parar golpes, - n'essa discussão ela leí de 
28 de Setembro no Senado, o-discúrso mais eloquente, mais 
cinzelado, ' foi o de Saltes TOI'I'es-Homem, soberba pagina que 
sobreviverá em nossà litteratura; o mais ousaâo, o de maior 
commettimento, 'o de Souza Franco, que propõe como com-
plemento da lei, na Sessão seguinte, a indemnisaçã_o de 600$ 
por escravo a quem os senhores déssem liberdade immediata 
com a condição de trabalhar nas fazendas por õ, 6, ou 7 an-
no.s; o mais profundo, como justificação, jurídica e social, 
do systema da lei, o de Nabuç,o; do ponto de vista humani-
tario, porém, o mais inspirado, mais cheio d'esse sentimento 
que caracteriza os discursos ele -Lamartine sobre a esc1·avidão, 
o de Octaviano · ( 12 de Setembro). 

Não é a emphase de Salles Torres-Homem : « Os seres de 
que se trata não existem ainda; a_poeira de que seus corpos 
serão organizados ainda fluctua dispersa solwe a terra ; a 
alma immortal, que os tem de animar, ainda repousa no seio 
do Poder Cre!J.dor, s~rena e livre, e já o impio escravagista 
os 1·eclama como sua propriedade, já os reivindica do do- _ 
minio ·de Deus para o inferno da esceavidão ! » Mas com-
pare-se Octaviano com Saltes Torres-Homem no ponto em 
que divergem, á emancipação da escrava nubil de preferencia 
aos filhos que nascessem da data ~a- lei. A idéa de emancipar 



/ ASCENSÃO DE iUO-IlR,\NCO 229 

a mãe ou a que podia ser mãe, e não" as crianças que fossem 
nascendo, tinha sido suscitada na Camara -pelo Barão da 
Villa da Barra (Dr. Bonifacio de Abreu), lente da Faculdade de 
Medicina do Rio, medico do Paço, cirurgião-mór go exercito~ 
e Rio-Branco a impugnara com calor, sentimento e humani-
dade, em nome da organização do trabalho, mas em nome 
tambem _ « do principio moral, q'ue deve ser o espírito d'esta . 
reforma )) , isto é, da união dos dois sexos e da integridade da 
família. « Em v,ez ele mitigar o captiveiro, em .vez ele-estancar 
a sua fonte principal, que é o nascimento, o nobre Deputado 

-quer tirar aos esc1·avos actuaes o maior consolo que possam 
ter, o de viverem junto das suas COIDJ)anheiras de t1·abalho, 
de suas alegrias e tristezas_)) ; e, se fossem emancipada\> todas 
as escravas nubeis : « Então teríamos a separação em massa 
do sexo feminino, e essa separação não ha de necessaria-
mente despertar esperanças perigosas? Não ha de affligir e 
inquietar os escmvos que ficarem n'esses estabelecimentos? 
A historia nos falia do rapto das Sabinas... aqui haveria 
uma separação ·contra~ lei ela natureza, e cujas cohsequencias 
serLam desastrosas. » Vista d'essa altura em igual a huma-
nidade elo que queria libel'tar a. mãe e do que não quel'ia til'ar 
ao escravo a sua cam.panheira natural; mas o facto é que _a 
Iibei·tação em massa das escravas nubeis equivalia á emanci-
pação immediata, e. que, theoricamente, a libel'tàção da mãe 
era muito mais equitativa e razoavel que a dos filhos, como 
systema definitivo, - e era como systema definitivo que os _ 
seus autores queriam a lei de 28 de Setembro. Rio-Branco vê 
a questão do ponto de vista da ol'ganização do trabalho, como 
Nabuco a veria; Salles Torres-Homem, porém, encara-a com 
espírito fiscal, do ponto de vista da indemnisação. Fazendo 
o resumo dos planos escravagistas, apl'esentados em_lugar da 
lei, . elle dil'á: « ... estes prefeririam a alforria simultanea e 
gel'al da escravatura do sexo feminino, isto é, a alienação da 
arvore para evitar o litígio dos fructos, medida dê larga 
imaginação, que envolve · a mais clamorosa injustiça pela 
desigualdade de sua distribuiÇão, e que sem necessidade des-
tl'Oçaria as finanças do Estado para conseguir aquillo mesmo 
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que na Proposta do Goveri).o se obtem por outro meio mais 
, economico, .mais justo e racional. »Tanto não se póde dizet•: 

seildo a lei de 28 de Setembro final, a libertação da escrava 
nubil era muito mais liberal do que a libertaç~o, e libertação 
nominal,· dos seus filhos sujeitos a um meio captiveiro até 
os 21 annos, e mes.mo do que seria a libertação immediata 
d'elles: com effeito, a libertação da escrava importava a liber-
dade do ventre., que era a grande conquista da lei Rio-Branco, 
plus a liberdade de um dos sexos, que, uma vez livre, pelo 
direito do· resgate libertaria · o outro; e quanto ao preço da 
indemnisação era menos oneroso desapropriar a mãe do que 
ter que desapropriar, pelo mesmo preço, cada um de seus 
filhos. Se houvesse passado no Conselho de Estado o prin-
cipio da lei Rio-Bra.nco, de pagar o Estado 600$ por ingenuo 
de oito annos, isto é, no caso de muitas mães, 600$ multi-
plicados 'por 2, 3, 4, é possivel que Nabuco tivesse preferidC:> 
o systema da liberdade das mães, acautelada de algum modo 
a sorte da familia escrava e a organização dQ trabalho agl'i-
cola. É movido pelo espirito de abolição e liumanidade que 
Octaviano toma n'essa questão a parte das futuras mães : 

<< Em relação aos nascituros >>, dirá elle, << tambem a lei em-
prega um processo mais objeccionavel do que o simplissim9 e 
moral da emancipação com resgate da mulher escrava, que foi 
habilmente defendido pór um digno representante da Bahia 
(Barão da Villa da Barra). A emancipação ela escrava nubil 
tem sido instinctivamente reconhecida pelo povo como a me-
dida mais fecunda e moralizadora. Nas noticias que a im-
prensa publica de manumissões por iniciativa individual 
vê-se que é sempre preferida para a libertação a mulher 
nubil. Chega-se assim ao resultado desta lei, isto ~. -impedir 
o nascimento de escravos; e ao mesmo tempo· anticipa-se 
desde já a emancipação de parte da escravatura actual. Na 
raça escrava, como na livre, o homem é mais dotado de razão 
e a mulhet' de sentimentos mais elevados . O escravo liberto 
esquece o filho e a mulhE}r. A escrava liberta trabalha para 
libertar seu filho e o pai de seu filho. Não ha, pois, perigo de 
·que a mulher liberta abandone o _trabalho; pelo contrario, 
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ella se acostumará ao trabalho livre junto de seu--antigo se-
nhor e dará um exemplo proficuo. Ha outras gra~des van-
tagens neste processo. A criança terá nasCido effectivamente 
de ventre livre e terá effectivamente quem zele pela sua ama-
mentação e vida. Ficat·iam assim respondidos os argumentos 
contra o ~ processo do projecto do governo, isto é, que hà 
esbulho do fructo da propriedade e que haverá morticínio de 
crianças. O que se ·allega contra a emancipação da · mulher 
nubil ? O nobre senador pelo Rio Grande · do Norte (Salles 
Torres-Homem) disse que seria ·aventurar o Thesouro em um 
abysmo de despezas ; mas. não reparou que o projecto do Go-
verno, dando indemnização por cada filho amamentado por 
essa mulher nubil 1 aventura_ tambem o Thesouro em maiores 
abysmos de despezas. Admittindo mesmo que nos custasse 
um sacrificio grande essa emancipação, embora o registro dos . 
escravos tenha de mostrar o contrario, o orador pergunta ao 
mesmo nobre Senador se, depois de ter declarado que deve-
mos remir-nos de um crime, pensa, como as devotas que 
basta confessar os peccados com certo ar de compuncção para 
se entrar na graça de Deus? Os antigos Christãos, segundo 
o orador tem ouvido ao sr. Presidente do Se_nado (Abaeté), : 
flagellavam-se por seus peccados, mas o orador é menos 
exigente ; pediria que os peccadores pagassem todos um im-
posto especial para o resgate alludido . As objecções offere-
cidas pela Commissão da Camara dos Deputados são ainda 
mais fracas. A Commissão se horrorizou de perturbar a fa-
milia, deixando o negro na escravidão e forrando-lhe a mu-
lher - ou a filha ~ mas não se horrorizou de perturbar a 
familia, deixando os pais captivos e alforriando os filhos ! 
Horrorizou-se de alterar as leis civis, dando á mulher admi-
nistração no casal, e não se horrorizou de alterai-as, dando • 
aos filhos administração no lar paterno -e recusando-a aos 
pais ! Por fim a Commissão· até receiou que as mulheres 
alforriadas pudessem com o tempo vir a ser senhoras de seus 
~aridos. A isto o orador podia responder que na bôa socie-
dade as mulheres sao sempre, ainda que ás vezes apparente- . 
mente, as senhoras de seus maridos, mas observará que pelo 

/ 
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systema go Governo, adoptado pela Commissão, tambem os 
filhos livres podem converter-se em senhores de seus pais. 
E, entretanto, a resposta a esta objecção era simples : bastava 
declarar-se na lei que nenhum liberto pócle possuir es-
cravos. )) 

VI. - O caracter da reforma. 

Quanto á anesthesia da operação de 1871, póde-se dizer 
···que foi completa. Onde S. Vicente teria feito enlouquecer, de 

_clôr e ele raiva, a grande propriedade, onde,Nabuco "teria posto 
á prova toda a sua coragem para uma amputação necessaria, 
Rio-Branco opera sem causar o mais insensivel soffrimento. 
A questão, ao julgar-se da sabedoria e prudencia d'essa lei, 
é pesar se as consequencias da emancipação não teria1n 
sigo menoees pará as instituições e para a lavoura, - (em 
relação a esta questão seria : se ás vantagens e á superio: 
riclade do teabalho livre não se poderia ter unido em maior 
escala, depois da abolição total~ a residencia, a Iocalisação 
certa, dos antigos elementos escravos?) - se a lei inicial, 
o primeiro choque, houvesse srdo mais forte. Que o choque 
teria sido mais forte, com O'Utros homens e outro partido, 
não ha duvida alguma : Souza Franco queria na sessão Legis-

-lativa seguinte a indemnisação pelo Estado-:___dos escravos a 
quem os proprietarios concedessem a liberdade immediata 
com a condição de trabalharem 5, 6, 7 annos em suas terras; 
Octaviano queria a liberdade das escravas, e)lm ])!ano para a 
libertação de toda a propriedade servil existente, com perfeita 
compensação de seus , valores em um prazo dado-; Nabuco 

:dizia que as medidas complementares viriam depois (1). 

(1) Os serradore-s Liberaes são concordes em quet·er parar na 
lei de 28 d§ Setembro, como systema; mas tambem, mediante 

. indemnisação, em reforçar e apressar a sua acção, em desen-
volvei-a sempre. " Mas vos digo com profunda conv~cção que as 
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Dois· factos relativos á lei. serão fact<;!res permanentes, de 
effeitos remotos : um, é ter sido f~? i ta, sendo 1]ma reforma 
social , pelo partido Conserva,Qor; outr.o, ter-se descançado 
completamente depois d'ella, durant_e o resto da situação 
Conservadora,· como se ella tivesse resolvido a questão da 
escravidão, quando verdadeiramente só tinha libertado os 
nascituros . Nabuco assignala no S~nado , em 1813 ('L), um e 

idéas complementares virão depois_· (Nabuco) . Ha no projecto 
o germen de todas as medidas que possam ser tomadas d'aqui 
em deante para ape·rfe içoal -o (Souza Franco). Se acho o pro-
jecto do Governo incompleto, penso, entretanto, como o sr. Souza 
Franco, que ha n'elle o germen de todos os melhoramentos fu -
turos, visto que começa por extinguir a fonte de novos •emba-
raços (Octaviano). 

(1) " Senhores, disse elle, eu lamentei que a reforma elo ele-
inento servi l fosse feita pelo paetido Conservador; da)li o nobre 
senador deduziu que o partido Liberal queria uma reforma radi-
cal. O paiz, porém, sabe, pelo que me ouviu e pelo que consta 
dos annaes do Parlamento, que o partido Liberal se pronunciou 
pela reforma do elemento servil que passou, posto que desejasse 
algumas emendas no sentido de aperfeiçoar a obra desejada; e, 
pois, como vem dizer o nobre sei1ador que o partido Liberal de-
sejava uma reforma no sentido radical, aggravando a situação 
da grande propriedade? É certamente grande inj ustiça do nobre 
senador. O partido Líberal querw. a reforma que passou: a ques-
tão dos meios é questão á parte. 

« Eu digo ainda, e repetirei muitas vezes, que, se a reforma 
fosse feita pelo partido Liberal, ainda que mais tarde, seria uma 
conquista natural delle, e não fi caria dividido e enfraquecido ó 
partido Conservador e sem o ponto ele apoio que tinha na grande 
propr·iedade, partido Conservador, que é uma grande necessi-
dade no systema representativo,- pt•incipalmente em um paiz 
novo, como o nosso , que tem necessidade de reformas, reformas 
que têm necessidade de 1:1_er até certo 'ponto moderadas, em razão 
dos costumes do paiz e dos interesses estabelecidos. O partido 
Conservador é uma necessidade, como é outra necessidade o 
partido Liberal, o partido ·da in iciativa, que se quer destruir. 

" Eu ainda não disse que a reforma do elemento servil tinha 
produzido inconvenientes e maleficios, como suppoz o nob!'e 
senador; o que eu p-oderia dizer, é que f\')z-se a reforma e se parou 
ahi; porventura o Governo tem continuado J)Ot' diante o pensa-
mento da reforma? Vemos na lei do orçamento alguma quantia 
consignada para alfort·ia das gerações presentes? (Apoiados) . 

" Assim, senhores , que a reforma não era senão uma questão 
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outro ·facto, a cujas ulteri~res çonsequenciãs ellé não assis 
tirá, porque falleceo antes de 1879, que é quando recome_ça 
o movimento abolicionista. Mesmo, porém, em relação a 

. essas·circumstancias da reforma, se são visíveis ós seus in-
convenientes, não se póde affirmar que não teriam sido 
maiores os de qualquer outra reforma. No fundo, a . critica 
assenta sobre a-ficção de que, o .espirito Conservadorera mais 
addicto ao regimeii, á monarchia, á dynastia, qu_ando. o es-
_pirito de .oligarclüa, que em regra o su.bstitue, é mais pro-
penso á f1'onde,- á rebellião, ao p1·onunciamiento, do que 
o verdadeiro espírito liberai: 

A verdade sobre a lei de 28 de Setembro .é que as reformas 
d'essa natm:eza não operam mathematicainente, conforme as . 
potencias, as forÇas e a~ quantidades prefixas de cada uma de 
suas clausulas; não são soluções exactas, pq·ecisas, que pro-
duzam effeitos d'ante-mão calculados : são sempre a decre-
·tação do :desconhecido; obram pelo imprevisto, pelo espí-
rito que está n'ellas; são grandes moldes sociaes de que saem 
novos typos humanos. Seja a liberdade dos que ainda não 
nasceram, ou á dos que excederam o limite normal da vida 
escrava, não é a disposição material da lei que opera ; é o 
conflicto produzido pela lb.cta do direito superveniente com 
os antigos factos, com os interesses s.obreexcitàdos, que elle 

daquelle tempo, e não um systema, uma política çom os seus 
corollarios. 

·,, O SR. VrscoNDE Do Rro-BRANCO (Presidente do Conselho) : 
-Não está concluída a matricula. 

O SR. NAauco : -Nada obstava a que o Governo désse meios 
no Orçamento para remir as gerações actuaes, porque t!:l.ndo re-
mido as gerações futuras, era prE>ciso dar satisfação á impa-
ciencia das gerações açtuaes. (Apoiados.) 

O Sa. SARAIVA : - E a grande injustiça da lei, não ter c.ui-
dado das gerações actuaes. 

" O SR. NAauco : - Sim, é ·preciso tratar das gerações 
actuaes, remil-as gradualmente, conforme o pensamento da lei, 
e n.ão deixar sem esperança, sem providencia,- a triste condição 
dellas em comparação das novas gerações, cuja preferencia é 
uma qu~stão do tempo em que vieram." (Discurs? de 13 de Junho.) 
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ve Ja desenraizados e apodrecendo, mas occupando ainda 
todo o leito da estrada por onde elle tem que passar; é o novo 
espírito da sociedade, o enthusiasmo, o ardor dos emanci-
pados; é o encontro de duas classes, uma, que é uma raça e 
que de escrava accorda livre, senão de facto, pela esperança, 
pela imaginação, e outra que de surpresa sente desmoronar-
se toda a sua posição social, cavar-se, desapparecer o cnão sob 
o seu poderio territoriaf até então intacto e perpe_tuo. É o 
phenomeno · das grandes cataractas, como a ·do Niagara, 
quando o rio, mais manso, mais tranquillo, mais descui-
dóso, sente de repente ~ob suas aguas que deslizavam, o 
espaço vazio e precipita-se _n'elle com todo o seu peso para 
depois d'essa quéda, em que parece pulvj:lrizar-se no ar, en-
trar em· uma garganta apertada, cujas rochas por todos os 
lados lhe comprimem e desnorteiam a marcha. 

VII.- A parte de cada um. 

No seu discurso, de 12 de Setembro, Octaviano que sempre 
se sentio inclinado a fazer justiça, a honrar serviços es·que-
cidos, distribuirá assim as diversas corôas d'essa campanha. 
« Todos, disse elle, os que concorreram para o · bem do seu 
paiz são dignos de louvor. Ao ·nobre Senador pela província 
da Bahia (Zacharias), chefe do Gabinete de 1867, não se póde 
recusar que teve a coragem do homem de Estado, chamando 
á discussão publica as idéas emancipadoras e provocando no , 
paiz esse movimento que hoje se vai assignalar pot' um acto -
legislativo>>. É, posso dizer, a C01'0na obsidionalis, em sentido 
inverso : não por ter libertado um exercito sitiado, mas por 
ter fechado o sitio da praça inimiga. « Ao seu nobre collega 
o sr. Nã.buco de Araujo tambem é ip.âisputavel a gloria pelo 
zelo com que no Conselho de Estado, na corresponciencia_com 
os fazendeiros ('1), e na tribuna, po1; meio de eloquentes dis-

(1) "···Olhando para o Sul lembro que da Província de S. Paulo 
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cursos, fez amadurecer as. idéas e tomarem · proporções de 
von.J;ade nacional. )) É a corôa de folhas de oliveira, dada 

· áquelles que tinham contribuído para se obter o triumpho. 
<< Ao SI'. senador por Goyaz », -Jequitinhonha tinha falle-
cido em 1870, sem o que Octaviano o não teria omittido 
n'essa referencia a Silvéirf!. da Mota, - « não se póde negar 
que ousou, propôr medidas emancipadoras, quando era mesmo 
crime pensar em tacs materias. '' ·É a co1·ona vallaris, a do 
soldado que · primeiro penetra no acampamento inimigo. 
« Mas é justiça confessar que cabe tambem ao actual Presi-
dente do Conselho uma boa pa_rte de gloria por ter ouvido a 
vontade da nação e procurado satisfazel-a, expondo-se .á má 
vontade dos seus pi'oprios correligionarios. ''É a laurea insi-
gnis ·(1). 

Faltam n'cssa clistl'ibuição muitos dos que não podem 
··deixar de figurar no quad1·o da lei de 28 de Setembro, outro 
esboço pelo menos pócle ser offel'eciclo; alterando-se os planos 
e algumas das propol'ções, e dcsen h ando-se outras- figuras . No 
fúnclo do quadl'O, porque não collocar o grupo dos Precur-
sores, desde antes da Inclepenclencia, os que primeiro lança-
ram as sementes , elas quaes não cahio uma só em rocha es te-. 

os fazencleit·os de mais de um município agrícola, ainda em fl'ente 
das resistencias do Gabinete de 16 de Julho', já se en ten diam com 
o sr. Conselheiro Nabuco, aposto lo da emancipação,· para combi-
nar~m em um systema ele libet'ta.'{ão gradual dos escravos . " 
(Mesmo discut·so.) 

(1) Octaviano concluía. assi m a ~ua re ferencia a Rio-:Branco : 
" Um escriptor contemporaneo , examinando .com imparcialidade 
a historia da reforma elas leis dos cereaes na Ing later ra, depois de 
confessar que ·ao illustre Cobden e seus amigos se d.evia .o pro-
gresso ela razão publica em semelh ante assumpto, accrescenta: 
Mas. nem por isso é menor o serviço prestado po1· Si r Roúerl 
.feel, tomanclo .c..a si a cli.jJlcit e espinhosa tarefa ele luctar com 
seus amigos para acceitarem a reforma liberal . Se não fô ra o 
seu concurso, a t•eformá se far ia, é verclucle, porém, mais tarde, 

·com maior azedume, tal ve.~ com maiores exigencias, e segura-
mente com o vexame e. anniquilamento do par~ido Conservador, 
partido essencial no mechanismO' das instituições clemocra- . 

. ticas. " 

.. .. 
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ri), - todas, absolutamente todas, germinan_do em O!Jti'OS 
espíritos e corações? Assim, são as idéas de Wilberforce e de 
Buxton ( 1) que movem a imaginação e o sentimento de José 
Bonifacio; as palavras de José Bonifacio são echoadas por 
Cesar Burlamaque em 1837; as sementes, novamente "lança-
das por este, germinam na consciencia jurídica de Caetano 
Alberto Soares (184õ), e não morrem no Instituto dos ·Advo-
gados, passal11 d'elle para Pe1·digão l\'Ialheiro ( 1863) (2) ; ao 

(1) Hoje em dia que os Wil berforces e Buxtons trovejam de novo 
no Pal'lamento a favor de emancipação progressiva dos escravos, 
agitam-se outra vez os inimigos da humanidade cômo outr'orp., 
mas espero da justiça e da generosidade do povo Inglez que se 
conseguirá a emancipação, como já se .conseguia a abolição de 
tão ·infame trafico. E porque os Brazileiros s6mente hão de ficar 
surdos aos gl'itos ·da razão ... ? Eu tambem sou Christão e Philan-
t!Jropo ... n (Representação, 1823). 

(2) Por uma fatalidade, como com Zacharias , Perdigão Ma-
lheiro, que fóra o doutrinador, o mes tre da abolição, · votará: na 
Camara em 1871 contl'a a reforma de que preparára o caminho, e 
procurará fazer crer á Anti-Slavery Society que n'essa questão 
fôra elle o abolicionista intransigente e ·o Governo o sustentador . 
da escravidão. Não ha, porém, que levar em conta, na vida dos 

·homens que foram os instrumentos de uma idéa, as aberrações, 
as incoherencias qu.e a não poderam fwstrar. Votando contra a 
lei de 28 de Setembro, Perdigão Malheiro foi apenas um voto 
pel'dido; publicando· a sua grande obra, elle fôra um iniciador, 
um creador, o autor de um movimento que nada podia mais deter. 

O emerito jornalista Conservador, Conselheiro Azevedo Castro, 
no prefacio á edição das Consultas de Perdigão Malheiro (B. L. Gar-
nier, 1884), r eivindica a pureza dos motivos de Perdigão Malheiro 
n'essa contingencia, e tt·aça um bello perfil da sua tempera e 
caracter. Não ha , porém, duvida sobre a vol ta in teira que fez 
em ·1871 o autor da Escravidão no Brazil. Talvez á concentração, 
á continuada tensão de espír i to , emquanto arcbitectava o seu 
livro, se tivesse seguido o cançaço da obsessão intellectúal. Dão-
se ironias assim no mundo moral, d'esses casos de apathia causada 
pela propria realização de uma as pil'ação da vida. É a fadiga dos 
grandes al'tistas, o seu tedio da obra prima, que durante a ·execu-
ção lh e sorria cada dia com um encanto e seducção differente. 
Segundo toda probabilidade, Pel'digão Jv.[alheiro não foi , como. se 
disse , um despeitado pela recu.sa, que lh e segredaram, do Impe-
rador, quando o seu nome foi pt'oposto para uma pasta; el'a um 
organismo embotado, ·consumido pela empreza que concluíra. 
Além d'essa esterilização, d' esse enxugo da imaginaç_ão pela obra, 

.. 
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mesmo tempo quasi, Montezuma . (Jequitinhonha) e Silveira 
-da Mo ta surgem nQ Senado e Tavares Bastos na· imprensa : 
o primeirb, franco abolicionista, póde-se dizer, immediato; o 
segundo, humanitario, philanthropo, procurando alliviar a 
sorte do escl'avo, constituir-lhe a .familia; o terceiro, liberal, 
economista, prégando as vantagens do trabalho livre. Entre 
esse grupo de precursores, preparadores do caminho, semea-
dores da idéa, - ao qual haveria que accrescentar outros 
nomes_, como o de Silva Guimarães (Pedro Pereira), e os do 
grupo de 1871, deve-se collocar o Presidente do Conselho do 
Gabinete de 3 de Agosto, Zachal'ias, que primeiro inscreveu 
a reforma ·n'uma Falia do Throno_; que a anõunciou á civiliza-
Ção como uma certeza móral dependente só de tempo e oppor-
tunidade; que desenvolveu o maior zelo em fazer elaborar o 
projecto de lei, que depois foi votado, mas que no Senado foi 
o mais sério adversario que Rio-Branco encontrou. 

No primeiro plano do grupo propriamente dito de 1871, a 
figura central, sobre cuja cabeça a Victoria sustenta a corôa 
de oiro, como nos triumphos antigos, ·· não deve ser Rio-
Branco, nuis Dom Pedro IL Este nome, durante o reinado, a 
ficção constitucional mandava calar, mas a ficção -já preen-
cheu o seu fim, e a historia, que não I'espeita ficções, ha de 
reconhecer- n'elle o principal impulsor e o pi'incipal sustenta-
culo da reforma de 187'1, levada a effeito exclusivamente por 
força derivada d'elle e a principio transmittida por elle ( 1 ). 

houve talvez o ciume do apaixonado solitario, q_uando vio, no dia 
da fortuna, o tropel da multidão banal e adventícia, que só corôa 
o successo. ·suppondo mesmo uma deficiencia moral quanao a 
causa estava vencedora, ella não diminue a ímportancia do seu 
papel nos tempos da proscripção . A parabola dos trabaUiadores 
nos ensina que o trabalhador da undecima hora pôde com justiçq. 
receber o mesmo sà.lario que o qu,e trabalhou desde o romper do 
dia; não nos diz se o que ·á ultima hora abandonou o serviço pôde 
receber o s::üario por inteiro, mas que o serviço subsiste e que elle 
foí um bemfeitor, é fóra de duvida. 

(1) Por vezes tenho expressado esse sentimento. Assim em 1891; 
no Jornal do Brazil referindo-me ao systema de exaltar Rio-
Branco e Eusebio de Queirós para deprimir a D. Pedro li : " Es-
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Têm-se feito diversas tentativas para escrever a historia do 
reinado attribuindo a gloria dos fastos nacionaes aos min_is-

. tros, e ao Imperador sómente a _responsabilidade do mal. Isso, 
porém, é historia ad usum; é historia passada pela peneira 
dos preconceitos de partido ou de seita philosophica (1). 
Segundo essa nova censura, a e1nancipação é Rio-Branco, a 
extincção ·do trafico é Eusebio de Queirós, e ·n. Pedro li é a 
escravidão. Assim tambem José Bonifacio é a Independencia, e 
D. Pedro I_ o infeliz accidente monarchico que a desvirtuou. A 
ve1·dade é que tanto a abolição do trafico, como a liberdade dos 
nascituros, foi o resultado da acção perseverante e paciente 
do Imperador, vencendo resistencias naturaes, sociaes e po-
liticas, até encontrar, no momento opportuno, o ·homem para 
realizar a idéa pela qual elle então sacrificaria o throno. Isto 
rião diminue o merito d'esses homens : uma -grande reforma, 
que destruía um estado social secular, como era a escravidão, 
não podia quebrar a linha ou deixar de acompanhar o rhytmo 
do reinado. Rio-Branco é u-ma grande figura; é sua, real- _ 
mente, a gloria que no systema parlamentar compete ao 
estadista que assume a responsabilidade de uma grande poli-
tica, superiormente a defende, e habilmente a faz triumphar; 
mas se Rio-Branco teve a coragem e a resolução de Sii· Robert 
Peel, é preciso I).ão esquecei' que na Inglaterra o Primeiro 
Ministro sé apoia quasi só mente no Parlamento ~ nos ·parti-

ses grandes ministros da monarchia desprezari'am esse genero 
perlido de celebridade apocrypha. Ninguem melhor do que elles 
sabia qúe elles não converteram nem convenceram ao Imperador, e 
que, pelo contrario, foi quasi exclusivamente a vontade conhecida 
de Sua Magestade que venceu a resistencia do pàrtido a que elles 
pertenciam, e lhe impoz, por elles, a ousada iniciativa de que 
foram os admiraveis instrumentos. " 
· (1) É ao Positivismo que se deve principalmente entre nós essa 
creação deliberada de legendas. Até então a historia, se sempre 
influenciada pelo espírito de partido, nunca estivera sujeita ao 
êspirito de seita; pelo menos, de modo àssim systematico, nunca 
se tinha feito d'ella meio ·de governo . O typo perfeito d'esse genero 
é a Biographia de Benjamin Constant publicada pelo Centro Po-
sitivista (Teixeira Mendes). 
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dos, e que no Brazil se apoiava p1·incipalmente no Sob_erano; 
que a maior pat·te da forÇa, da confiànça, d~ resolução que . 
Rio-Branco mostl·ou, lhe veio, não da Camara e da opinião, 
mas da firmeza, da fe, da intuição nacional do Monarcha. 
Elle estava entre o Primeire Ministro Inglez, que só depende. 
da Carm\ra, e o Chanceller Allemão, que só depende da Coróa, 
e pm· itiso o seu nome só eclipsaria o de D. Pedro li n'essa 
questão como o de Bismarck eclipsa o ele Guilherme I, c·omo 
o de Pombal eclipsa o ele D. Jose, se a reforma fosse inspira-
ção, movimento, politica suà, insufflada ou imposta ao 
Monat·cha ; ou de outt·o modo, como o de Sir Robert Peel 
eclipsa ·O da Rainha Victoria na questão dos cereaes, se elle 
se tivesse medido com o seu paetido e com o Parlamento, sem 
a superiot·idade que dava ao .Governo em nossas Camaras o 
mand<~.to QStensivo do Imperador, o clecl'eto em bl'anco da 
dissolução. O Impemclor, quanto á lei ele 28 ele Setembro, não · 
tem na sua fé de officio sómente essa delegação a Rio-Bl'anco, 
a mesma que a S. Vicente, e delegação, pela primeira vez no 
reinado, para o tempo qu·e durasse sua ausencia no estran-
geiro, onde elle não podia,· quasi, receber sem humilhação a 
noticia do naufragio da reforma ; tem a sua iniciativa : 
de 1866, pt·üneiro, quando falia em vão ao Marquez de Olinda, 
mas desde logo, n'esse mesmo Gabinete, conquista a adhesão 
de Nabuco, Saraiva, Paula Souza, e depois quando redige a 
resposta, a formal promessa aos Abolicionistas Francezes, e 
de -1867, porque só elle teria feito Zacharias acceitar e sub-
mettet· a estudos no ,Conselho de Estado ·os projectos de 
emancipação de um adversario politico, como S. Vicente; 
tem o zelo infatigavel, a anciedade, a resolução que mostrou 
·em _1867 e em 1868, tratando-se da elaboração do projecto 
definitivo, dos trabalhos da Ccimmissão Nabuco, das· discus-
sões no Conselho ele Estado, onde os que mais olhavam para 
elle na vida publica, como Pat·anhos, pocleram conhecer 
desde logo o· empenho, a energia, a perseverança, com que 
entmva n' essa campanha e o desagrado que ih e -causa-
riam, contrariando-a; tem, por fim, a insistencia com Itabo-
rahy, desde que acaba a guerra; a animação aos deputados 
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que querem rriover-se n'essa questão; a intelligencia com " 
S. Vicente de que elle seria o sticcessor de ltabcirahy para 
realizar a reforma; a demissão ele ltaborahy, em consequencia 
do aclclitivo Nabuco creanclo o funcló de emancipação ; a for-
mação elo Gabinete S. Vicente co in esse programma; a carta 
branca 1 que .lhe dá para reorganizar o ministerio, a instan-
ciéJ com Bom-Retiro e Rio-Bt·anco mesmo para auxiliarem 
a S. Vicente n'essa empreza, a substituição ele S. Vi"cente 
pelo Visconde do Rio-Branco com o mesmo pensámento, o 
mesmo compromisso; por ultimo, tem a regencia de sua filha 
para deixal'-lhe, como prefacio do futuro reinado, a mais bella 
pagina do seu. 

N'esses annos de 1866, - pócle-se dizer de 1865, porque 
a icléa da emancipação eleve ter começado a. agitai-o desde & 
sua volta do Rio Grande, eleve tet· sido n'elle uma suggestão 
da guerra, da primeit·a injuria que se nos atirava e ao nosso · 
exel'cito, de « paiz de escravos»,- n'esses annos de 1866 a 
1871, só um momento se pôde pensar que o Imperador aban-
donava a idéa da emancipação : foi quando, em 1868, elle 
demittiu Zacharias, compmmettido a promover a reforma e 
chamou ltaborahy, que lhe el'a infenso. Mas ainda ahi, n'esse 
passo, elle não se desviou . do seu caminho senão apparente-
mente : no Conselho de Estado vencera-se que só se tl'atal'ia 
da emancipação depois de acabada a guerra; e assim, quanto 

" mais depressa acabasse a guerra; mais cedo se podia empt'e-
hender a reforma ; a idéa do Imperador preferjndo Caxi::~s a 
Zacharias foi, antes de tudo, apressar a terminação da guerra. 
N'ess.e momento elle não pensou talvez na emancipação, 
mas, se pensou, foi uma razão de mais, a seu ver, para segtÍ.ir 
exactamente o mesmo rumo politico. Já vimos n'esse ponto a 
sua defesa, quando o presente escriptor mes.mo formulou essa 
accusação contra elle de ter retrocedido : retrocêdeu para che-
gar mais depressà ; sacrificou a Zacharia& para conservar 
Caxias; conservou Caxias, « pelo desejq de tern1inar a guerra '.. 
com a maio!' honra e proveito em relação -ás nossas relações 
e.xternas >>, -são as suas palavt·as. Terminava. a guerra, não 
só porque esse era o seu p1'imei1'0 empenho, como para poder 

Til. 16 
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tratar do segundo, que et·a ~ emancipaÇão dos escravo~ . É 
_ nas suas mãos que está a chave da n0ssa polí tica; é elle quem 

tl'aça o roteiro da emancipação, servindo-se ora de um, Ol'ff 
de outro pat;tido, captando, para a idéa que tem a peito, o ardor 
dos que lhe podem servil' de apostólos, como a tolerancia , e 
depois o concurso dos que, por um primeiro movimento, a 
rejeitam; é elle quam emprega primeiro os Lihel'aes e depois 
os Conservadores; quem anima, quem não vê difficu1dades, 
quem se não deixa aterrar, nem demover; por ultitp.o , mas 
acima de tudo, é elle só o refém ; é seu o maior intet·esse que 
está em causa : o throno , que elle expõe, sem medo, n'esse 
.grande pl~itó de humanidade . 

Logo após, é o lugae de Rio-Branco, o lugar-tenente do 
Imperador, o Primeil'o Ministro que dentro das fórmas cons-
titucionaes, sem violencia ás tradições acceita_s; á indepen-
dencia do Padamento, sem ameaças de dissolução, teve a 
fortuna de converte!' em lei, com o menor abalo social e 
a inenor reslstencia possível, uma reforma d'essa natureza. 
Nos Estados-Unidos dit·-se-ia d:elle que havia evitado uma 
guerra civil ; em S.. Domingos que havia evitado uma guerra 
de raças. No Brazil, elle evitou uma dissolução da Camara dos 
Deputados · e uma eleição, como a do l\'Iinisterio Dantas 
em 1884, no teneno da escravidão. Fóra de toda questão , foi 
elle que resolveu o problema dá emancipação · gradual sem 
attritos nem resistencias. O projecto de S. Vicente teria enfu-
recid.o os.' proprietarios; o projecto de Nabuco ou do Conselho 
de Estado ter-lhes-hia parecido egualm~nte espoliado!' (apezal' 
dé que foi exactamente o que veio a acontecei' : na execução, 
na realidq.de, o pl'ojecto Rio-Bl'anco ficou reduzido ào pro-
jecto Nabuco, a opção do senhol' sel'á let~ra-morta); o pro-
jecto Teixeira Junior, pol' outro lãdo, teria levantâdo menor, 
oppos!ção entre os peoprietarios, que elle conciliava ainda 
mais do .. que o de Rio Branco, mas entre os emancipa:. 
dores, a começar· pelo ' Imperador, teria sjdo recebido ~onio 
uma verdadeira manutenção da . escravidão. Combinando o 
projecto do Conselho de Estado .e o da Camara dos Depu-
tados, Rio-Branco conseguio um mixto que os partidarios 

' . 
-· 
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da emancipação não julgaram dever 'recusar, por acharem 
n'elle as - principaes medidas . que reclamavam, e que ao 
mesmo tempo tii'ava á libertação forçada das futuras gerações 
o aspecto car'regado e sombrio·que pudesse ter para os se-
nhores. 

O que R:io-Branco faz em 1871 é ; dormecer a e~cravidão 
mediante a promessa de um titulo de 600$ por creança .de 
8 annos que ella não quizesse conservar, e assim arrancar-
lhe a liberdade legal dos nascituros, leval-ad renunciar ao seu 
principio de renovação, de perpetuidade; o que equivalia a 
dizer, de vida : elle, de algum modo, a illude para penetrar~ 
nos seus domínio!' ; não encara o cerbero á moda de Her-
cules, não o subjuga e at'rl:\.sta vencido para fóra do Hades; 
adormece-o, á maneit'a de Orpheo, ou melhor distrae-o, ' 
·corrompe-o, atirando-lhe, como Enéas , o bolo da sibylla, 
a apolice- Tres-Barras, ou Teixeira Junior; 

Se o primeiro lugar. é do Imperador e o segundo d·e Rio-
B!'anco, dois homens devem qgurar 'ogo depois, ao lado 
um elo outro : S. Vicente e Nabuco. S. Vicente em 1866 
redige e entrega ao Imperador os primeiros projectos de 
emancipação ; tem assirrr a iniciativa dos primeiros trabalhos 
da lei-, talvez da ápportunidade da idéa, talvez do modo de 
levai-a a effeito, - a 'libertação do ventre, - talvez de ter 
passado a ~ua convicção ao Impera_dor (o que lhe P,everi~ ser 
contado como um titulo -primol;'dial; quanto a mim; foi o . 
Imperador que inspirou a Pimenta Bueno, e não Pimenta: 
Bueno a elle); em 186T e 1868, no • Conselho de Estado, 
mantem-se firme; apézar de já não -ser seu o projecto em dis-
cussão, mas de Nabuco, a emulação não se manifesta por -
um só 'movimento ·OU palav.ra; em ·1869, presentem-se· na 
sombr\). 'os seus passos; em 1870, é elle o centro da propa-: 
ganda, do proselytismo que se f3:z entre os rising Ú1.en da 
Camara, do pronunciamento contra ltaborahy, que ·o pa-rtido 
Conservador não teria sacrificado, se não lhe visse o substi~ 
tuto, prefeeido pelo Imperador e encarregado da reforma-

. que elle não· quet:ia realizar; de pois, no seu Ministerio, assi- · 
gnala, .o seu proposi~o, o-. seu compromisso, e, quando não 

•. ~ ·~· "J.: 
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póde vencer as difficu.ldades internas ~o Gabinete, cóllabora 
com o Imperador na escolha do seu su.ccessor, faz vir a Rio-
Branco de Buenos-Ayres para entr·egar-lhe o poder·; por 

-ultimo, em 1871, durante ff discussão da lei, é elle quem 
'sustenta o Presidente do Conselho perante os Conservadores, 
quem na reunião dos adversarios ·do Gabinete, que pro-
curavam. a reunião elo pal'tido, niostl'a-se intransigente, 
quem mata qualquer velleidade de harmonia á custa do pro- · 
jectó. r 

Nabuco, por sua vez, desde 1866, quando S. Vicente apre-
sep.ta os seus projectos, simultaneamente, sé não .antes (1), 
como minist1'o, pronuncia-se pela emancipq_ção, é de parecer 
que o Gabinete annuncie a reforma pa~·a depois de acabada a 
guerra; em _1867 . e 1868 é, no Conselho de Estaçlo, o .leader 
da discussão, o redactor, o relator éro projecto -que substitue 
o's de Pimenta Bueno, e que, como se ·vio, foi a verdadeira 
minuta da lej de ~8 de Setembro; de 1868 a 187 '1 toma-se 
elle ·o principal prof>agandista da reforma, faz d'ella no 
Senado a sua preoccupação constante_, sua exigencia tmica; 
põe-n'a na ordem do dia do Centro Liberal, no programma do 
partido de que é chefe, insiste por ella com o Imperador', com 
o partido Conservador, em cada discurso, em cada palavra 
que escreve; na phrase -citada de Octaviano, é elle, n 'essa época 

· de 1867 a 1871, quenY« no Conselho de Estado, na corres-
- pondencia con1 os fazendeiros, -e na tribuna, por meio de elo-

quentes discursos, faz amadurecer a idéa·e tomar proporções 
de vo_ntade nacional. »'Durante esses cinco annos o estadista 
torna-se agitador; tem o zelo, a constancia, a idéa fixa do 
aposto lo; por ultimo, sua autoridade pessoal arrasta o pàrtido 
Li-beral e o põe ao ·serviço do governo Conservador para a 
realizaçãó da grande _reforma : é assim que, se elle causa a 
quéda doGabinete resi~?tente de Jtaborahy, é elJe, por outro 
lado, ·quem indica S. Vicente e, subindo Rio-Branco, quem, 

(1) Comparar, Tomo II, Livro IV, Cap. IV, A Emancipação 
dos Escravos no Gabinete Olinda, o pro~ecto Paula Souza. 
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com a sua attitude firme, impede que a opposição Liberal se 
, allie á Dissidencia Conservadora, quem d'esse modo anima o 
Presidente dô Consélho a fazer questão do seu projecto, a 
identificar-se com elle até á dissolw;ão, isto é, a garantir-lhe 
a victoria. 

Nabuco tem assim na lei de 28 de 'Setembro a parte de 
seu organ·izador no Conselho de Estado, de seu propagan-

. dista Fia opinião, quando o governo Conservador a repelle, e; 
quando a acceit3:, de seu sustentador á frente da opposição Li-
beral. Se elle tivesse seguido outra política, cedido á tactica 
partidaria, o desastre do projecto era certo, e grande a agitação 
no paiz, · na ausencia do Imperador .. Fallando de Rio-Branco, 
e comparando-o a Sir Robert Peel, vimos que Octaviano lem-
brou Cohdeií e seus amigos, cc a quem se devia o p1'og1'e$SO 
da mzão publica»; Nabuco foi verdadeiramente o Cobden da· 
reforma de que Rio-Branco foi o Sir Robert Peel. Elie tem 
pleno direito a ser considerado a encarnação de um dos tres 
factores essenciaes que deram em resultado a lei : o primeiro, 
é a vontade tenaz da dynastia, sua iniciativa, o modo por que 
ella insinua, favoneia, instiga, de alguma forma impõe, e 
por ultimo sustenta, até salvamento, a grande reforma, -é~ 
a parte do Imperador, da Pdnceza, e tambem do Co11de d'Eu 
(atLitude durante a Regencia, emancipação dos escravos no 
Paraguay); o segundo, é o concurso do partido Conservadm·, 
isto é, do particlo natural da resistencia, da autoridáde, da 
grande propriedade, que assume a responsabilidade -d'essa · 
transformação fundamental, que a propõe no momento op-
portuno, e consegue leval-a a effeito sem resistencias nem es-
tl·emecimento, é a parte de Rio-Branco; o terceiro, é o con-
curso do partido Liberal, que primeiro faz estuda!~ a .reforma 
e a -torna vencedora no Conselho de Estado, depois agita a 
opinião, não deixa dormir na indolencia e na tranquillidade 
os governos ·Conservadores, clama no de~erto po1· ella durante 
annos, até que, ouvida a sua voz, chegado o momento da 
cónversão do partido çontral'io, presta:..lhe todo o seu apoio 
para que elle recolha·a gloria, 6 prestigio, a' vantagem moral 
do maior commettimento político do reinado; esta é a parte 
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de _Nahuco, que deve ser encabeçada em ·seu nome, porque, 
de ·1867 a·1871, é elle quem encarna esse .espírito, é elle ver·- , 
dadeiramente no Centro J;,iberal, no Senado, 'na ·imprensa, 
no · _Instituto dos Advogados, fallancio ao Imperador, aos 
fazendeiros, as sociedades abolicionistas estrangeiras, o ver-
dadeiro Catão d' essa -nova de lenda Cm·thago. 

r.omparando os dois . homens, S. Vicente e Nabuco, S. Vi-
cente é quem redige os primeiros pr_ojectos, Nabuéo quem 
redige a lei'; um e outro foram os educadores. de .seu partido; 
Nabuco, porém, a frente do partido liiberal, em opposição, 
só o· podia educar creando opinião, trazendo ~m seu soécorro 
a força do paiz; ao passo que S. Vicente, tratando com o 
partido Conservador, de outra índole e governo, tinha que 
proceder pela persuação dos chefes, tentar apenas a conquista 
de auxiliares para o Imperador. Nenhuma balança poderia 

·achar quál foi maior a parte na lei,. na sua elaboraçãó e na 
sua realização : se a de S . . Vicente, se a de . Nabuco; um 
representa genuinamente o concurso do partido Conservador 
na opposi~o e no governo; ' o outro, tambem geÍminamente, 
o concurso do partido Liberal no governo e na opposição. 
Trocadas as situaçõ·es políticas, a attitude de ambos teria 
sido a mesma. Com toda probabilidade, sem S. Vicente 9 
partido Conservador teria sido hostil a reforma; Rio-Branco 
não teria tido a sua vez de realizai-a; os aco!}tecimentos te-
riam, portanto., seguido outra marcha; sem Nabuco, sem a 
dominação intellectual, o direito de apresentação ou o de be-
neplacito, que elle exerceo em tão larga escalR sobre as 
idéas e reformas políticas do seu tempo, a emancipação te-
ria sido suffocada no Conselho de Estado em 1867, o partido· 
Conservador não teria sido accordado do seu somno de 1868 
a 1870, e se se atrevesse,- o que não é admissivei, - a le-
var sósinho por deante · a reforma, teria visto levantar-se 
contra. elle a lavoura com .a bandeira republ.icana, como em 
1888, para cahir aos golpes ele Zachari?s, que então clomi~ 
naria a scena. 

Depois elo Imperador e de Rio-Branco, que partilham o 
primeiro plano, o segundo eleve assim ser dividido, em toda 
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equidade, entre S. Vicente e Nabuco_.-.Além ct :esses, porém, 
outros tiveram ta mbem um papel seu imprescindível. Un1 
d'eHes é Teixeira Junior, que roi11 pe a una.nimidade da- Ca-
~mara Conservadora .e organiza o pronunciamento de 1870 . a 
favor da emancipação, de que resulta·a quéda de ltaborahy · 
e a preeminencia no partido 'conservador do. elemento pro- . 
gressivo, reformista, cujo chefe será ·Rio-B1·anco. 

Outro é João Alf1·edo, o immediato de Rio-Branco, o dux 
belli da Camara que respündia pela votação, ~< o leadm· taci-
turno dos encerramentos >> (1 ), como foi chamado. A ver-
dade é que o exito de Rio-B1·anco parece ter resultado da 
combinação das suas qualidades com as do seu lugar-tenente 
no Ministerfo. Assim como outi'O Presidente do Conselho, 
mais temerario ou mais timiâo, -teria provavelmente naufra-
gado deante da fortissima opposição que elle encontrou, 

(1) A victoria do Gabinete dependia, sobretudo, dos · encerra-
méntos. As paredes da opposição eram constantes e por todos os 
modos pr-ocurava ella impedir a votação, quando o Governo reu-
nia numero. Todos os recursos erani empregados para desviar os 
deputados governistas das sessões, procurava-se o medico á hora. 
em que tin ha de ir para as sessões, detinha-se o amigo na rua 
com.1 falsos pretextos aré á chamada, inventavam - se reuniões, 
festas, convites, atrazava-se o relogio dos deputados , impedia-se 
que o empr egado da Camal'a tornasse os nomes dos deputados 
que chegavam, de modo que o ministro do Imperio tinha que ser 
" ao mesmo tempo . o chefe, o clespe-l'tador e o ajuntador da 
maiot·ia n; tinha que correr de residencia em residencia dos de-
putados mais frouxos, dos que a Opposição r equestava, leval-os 
comsigo, deixal-os de sentinella á vista. Alguns dispensavam essa 
vigilancia, assim o protonotarió Barreto, de Matto-Grosso, que 
foi uma vez á Camara com febre, g1·àvemente doente de uma 
e!'ysipela. O recurso do Governo era o encerramento; por isso 
mesmo cada pedido de encer ra_mento dava lugar a uma verda-
deira tempestade; era a prova heroica que o ministro exigia dos 
seus amiges, era-lhe .preciso estar ao lado do requerente, senão 
sempre para animal-o, para mostrar-se identificado com elle e 
compartir a sua sorte. :Um deputado, que p'eclio o ultimo encerra-
mento, não J?ôde ·proferir uma palavrà, levanto u-se ·mud,o, e o 
Presidente, Teixeira Junior, interpretou-lhe o silencio, annun-
ciando um pedido, ah ! o ultimo, de encerramento no meio de 
immenso alarido .. 
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tambem Rio-B1·auéo teria n"aufragado se tivesse composto o 
·seu Gabinete differentemente, com eompetenciél,s e ambições 
dentro ·d'elle, ou se não tivesse tido um chefe de maioriél, 
como João Alfredo ( 1) para oppór . a um chefe de opposição 

·como Paulino· de Souza (2). 

(1) D.e João Alfredo se di;;se que depois de Paraná ninguem 
dirigia a Cama.ra com tanta disciplina como elle. E elle o para-
raios minjsterial; quem atráe sobre si a.furiii da opposição pela 
sua attitude resoluta, · secca, decidida, que é tida por desdenhosa 
e provocado1:a., por·seu nunca recuar da lucta e grande activi-
dade que desenvolve p~ra impedir o a.lliciamento de votos. A 
waioria1 por seu lado, adhere a elle pela confiança que sua pala-
vra inspira, pela lealdade com que se expõe por J;)lla,. e por ver 
que eile não corteja a popularidade nem aos adversarios . Essa 
sua feição, tão pronunciada sempre, de homem de partido, clefin·e-
se bem no modo por que uma vez r~sponde a Zachari_as que não 
acceitava o-s seus elogios quando elle deprimià o Gabjnete. Em 
certo_ sentido o Gabinete 7 de Março poder-se-lüa chamar (!abi-
nete Rio-Branco- João Alfredo. O Imperador, que o indicara 
a Paranhos, distinguia o ministro do Imperio dos outros ministros, 
·como um futuro Presidente do Conselho; de facto, no partido . 
Conservador, .é sobre elle que vem a cahir o manto de .Rio-
Branco, morto este. 

(2) Filho do Visconde de Uruguay, sob1:inho 'de ltaborahy,, Pau-
lino ele Souza, ti_nha-se creado e crescid_o na casa paterna como 
um futuro estadista; tinha a gravidade precoce; desde joven, a 
palavra, o gesto, ~a deferencia calculada do chefe político. En-
trando muito cedo na vida pad;unentar, depois de ter feito o seu 
noviciado diplomatico, passa despercebido nas pr-imeiras Legisla-
turas a que· pertenceo ; mas em 1868 entra para o Gabinete com 
Itaborahy, como seu -alter ego, o que, ao lado de Cotegipe, Para-
nhos, l~I'Iuritiba, significava_ uma elevação á primeira categoria 
ministerial. Velho e cançado, como Itaborahy se achava, Paulino 
de Souza reputou-se por tal facto o seu substituto natural, o re-
presentante nato do antigo triumvirato de que ltaborahy ·era o 
unico sobrevivente. Apeado Itaborahy do governo, pela attitude 
do·s emancipadyres, Paulino de Souza . occupou naturalmente a 
posição de leacler da resistencia, e c_omo Caxias, Cotegipe, S. Vi-
cente e Rio-Branco se tivessem pronunciado pela reforma, não 
restava, entre os personagens d9 partido, quem lhe p_udesse dis-
putar a pr'imazia á frente dos Velhos Cónservadores,. exeepto 
Itaborahy, que abdicara n'elle e pouco depois fallecera. I.denti:_ 
ficado com a política anti-reformista, Paulino de 'Souz.a mostrou 
as mais raras quali.dades de chefe; invocand-o o principio da 
autoridade, a necessidade da disciplina, multiplicou a sua pha-
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. Outro ain.da é Souza Franco, cuja identificação com. Rio- · 
Branco, prençlendó. o elemento Mstol'ico dos Liber(\es, foi tão 
completa qúe, nos mor:nentos em que o Primeiro Ministro 
desanimou de vencer, pensou em passar o poder a Souza 
Franco,· pará não entregar a bandeira nas mãos dos Conser-
vadores dissidentes. 

Outro, por ultimo, mas no mesmo plano dos tres, e Salles 
Torres-Homem, que não trouxe a Rio-Branco o apoio de um 
partido ou de uma grande fracção de partido, mas que foi 
um dos personágens da acção, e cujo discurso na _discussão_ 
da lei, producto de longas ·meditaç0es litterarias sobre o as-
suínpto, e a que elle havia antes dado a fórrna ciceroniana de 

·dialogo, será o ,mais bello ornamento do . debate, e servirá, 
decor'ado e repetido pelas novas _gerações, de elo. intellectual 
imaginativo entre a lei de 1871 e a de 1888 (1). 

I 

lange contra o governo, conservou-a até o fim em completa sub:. 
missão á sua pálavra de mando. Nenhum outro político do 
Imperio, - Silveira Martins tinha·.sob suas ordens sómente o 
seu clan, o Rio G1~ande, - teve por tanto tempo, na boa e n·a 
má fortuna, um partido tão numeroso, tãó arregimentado, como 
Paulino de Souza, póde-se dizer de 1868 até á quéda da monar-
chia, se não mesmo depois. Até o fim do Imperio tambeín elle 
ficaeá 'fiel á bandeira (ia resistencia na questão dos escravos, cuja 
soluç,ão final coincicte com a quéda da dynastia. Paulino de Souza, 
tido como a encarnação do eRpirito conservador, mostrar-se-ha, 
entretanto, mais tarde, insensível á substituição elo regimen; elle 
e Saraiva serão ·os dois· estadistas do Imperio que tratarão mais 
feancamente, - mesmo em 16 ele -Novembeo, peesente ainda o 
Imperador prisioneiro, - como um facto secundaria, previsto, 
feliz mesmo, quem sabe? o d()sapparecimento ela mànarchia. 
N'esse ponto ell.e se conformava talvez á teacli ção conservadora 
de 1831 : acoll!eu o 15 de Novembro como o Senado de Pedro I 
acolheu o 7 de Abri\ . 
. (1) No ultimo -plano figuram um grande numero ele auxiliares; 

os ministros, senadores, deputados, jornalistas que concorreram 
poderosamente para a· lei. Essa enumeração pertencerá, porém,· 
á historia especial da emanci-pação. Dentre os que mais de perto 
sustentaram a Rio-Bran co destaca-sa entretanto seu filho Para-
nhos, Barão do Rio-Bran co, .então clep~·tado por Matto-Grosso, . 
que ao lado d'elle foi um elemen to constante ele animação, em 
certo sentido seu p1;incipal- apoio, por ser ·domestico, · intimo, 
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VIII.- Desgosto no partido Liberal pEüo apoio 
prestado ~ Rio..:: Branco; respostà de Nabuco. 

Tanto de um como de outro lado politico, os chefes refon-
mista:s entendem que para se conseguir a reforma é justifi-
càdo correr o risco de uma scisão do ·partido. A responsabili-
dade que S. Vicente e Rio-Branco (é justo dizer tampem. 
Cotegipe, que da Bahia se mostra mais cioso do que Rio-
Branco da entrada para o Ministerio de elementos dissi-
de{ttes) assumem no partido Consei'vador, Nabuco assume 
no partido Liberal. A sua attitude, - como â dos membros 
Liberaes da Commis'são Especial elo Senado, Souza Franco e, 
Paranaguá, -com a differença que Nabuco tinha a respon-
sabilidade ela união do partido e para os s·eus antigos elemen-
tos Conservadores era quem respondia .por ella, - desgosta 
a massa da Opposição, que esperava subir em consequencia 
do insuccesso de Rio-Branco. 

Dantas havia escripto a Nal;mc:o em 2 ele Setembro : « Pa-
ranhos conseguirá a passagem, n'esta Sessão, do projecto 
emancipado r · no Senado? Por nossá parte não temos que 
auxiliai-o para isso, neni. que oppô'r-nos. Já rençlemos a icléa 

' o devido preito; já prestámos a melhor prova de leal_dade ás 
·nossas crenças, vo~ando, embora depois da di~cussão q~e 
assumpto de tanta magnitude deve ter no Senãdo d.!este Im-
perio. O Itaborahy e sua gente que tomem o .mais a si. » 
Esperava-se que Itaborahy oppuzesse ao projecto uma ob-
strucção inve'ncivel. Assim Saraiva, que se retirara para a 
Bahia antes de ·votada a lei, escreve a Nabuco em 1. 0 de 

interior quasi, e que ambicionava, mais -do que elle mesmo, essa 
gloria para o S(3U nome. Tambem d~ve-se mencionar o dr. Jo1io 
Mendes, dçputado por S. l?~J,ulo " A Guarda Constitucional " do 
Jornal do Commereio, que dia a dia rebate a opposição e .faz 
avan çar a le_i. 
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Outubro : « Pensei .que o ltaborahy tivesse niais poder em 
seu povo e que o Paranhos encon.trasse lucta mais. séria no 
Senado. »Transitando a reforma como transitou, ,manifesta-se 
no partido p1;ofunda queixa contl'a o auxilio . franco que os 
senadores Liberaes tinham prestado a,o GÇJ.binéte. 

As cartas de Leão Velloso expressam hem o pensamento 
intimo dos que sentiani que o partido Liberal tivesse perdido 
essa excellente opportunidade de subir. Nahuco havia es-
cripto, remettendo-lhe o discurso que pronunciara no Senado: 
« Remetto este discurso com medo, porque .me parece cçm- -
demnado ahi, :visto como, da polemica havida entre o Dim·io 
e o C01'1'eio, resulta que o partido liberal da Bahia approvou 
o procedimento do nosso amigo Zacharias e condei1mou o 
dos· outros. >> • (12 de Nov.) (1) Na mesma data quasi L~ão 
Velloso lhe escrevja (14) : ' « Depois da attitude que tomaram-
no Senado os nossos ch~fes dando triumpho ao governo na 
questão do elemento servil, o partido cahiu n'um certo desa-
nimo, de que não sei como se sahirá. Aqui não havia r~pu
blicanos, e ago1·a não sómente os ha, como não ha liberal 
que não se mostre disposto a sel-o : na grande propriedade-
então parece firmado o divorcio com a monarchia. >> E depois 
de receber a carta de Nabuco (27 de Novembro) : << Entre-, 
tanto, sejamos francos : acho que os· signatarios do parecer 
de quatro linhas foram muito além do papel que lhes dictava 
sua qualidade de chefes d'um partido proscripto. Se os pal'ti-
dos têii) idéas, têm tambem interesses, e desde q.ue fôr se 

· deixando levar d·e amo1· platonico pela idéa, soffrerão os inte-
resses e os partidos se dissolverão· : é preciso não esquecer 

(1) Martinho Campos por outro lado, de quem se queixa é 
exactamenfe de Zacharias, apezar de ter este combatido o p•·o-
jecto. " Recebi carta do nosso' Martinho, escreve Octaviano a 
Nabuco em 7. de Novembro. Não está enfadado comtigo, nem 
commigo, comprehende a nossa situação e sinceridáde de pro-
ceder. Com queiu continua a embirrar é com aquelle que não 

· foi logico, atirando. as palhas· no. fogo e depois querendo abafar 
o incendio com trapos rotos. E a expressão qaracteristica· do 
proprio Martinho E lhe acho razão. " 

í. 
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qu·e elles são um composto de homens~ Se desde 1868 com-
batemos o poder pessoal, como é que fomos metter hombros 
para sustentar esse poder na occasião em que elle mais se 
descarnQu? Se não somos ainda republicanos, tambem não 

. tememos a republica como um cataclismo .. : e havemos de 
" nos . deixar levar pela onda agarrados á monarchia que nem 

_tem o instincto da conservação~ >> 

Tambem Dantas lhe escrevia no mesmo sentido: ·« Nosso 
procedimento confundiu-se com o dos ministerialistas quand 
même. V. fala-me em desgostos do partido Liberal. Que razões 
houve para esses desgostos~ Que motivo o enfraqueceu? 
Antes do facto a que me tenho referido, o partido ostentava 
força e pujança. Se esses desgostos e dP.scontentamentos ap-
pareceram depois, devemos conelui1· que nosso procedimento 
não foi de todo acertado politiyamente. Como quer que seja, 
meu caro amigo, passado, passado. É do seu dever, como 
chefe dos chefes, assumir a posição que lhe compete para 
dissi.par essas pequenas coisas. » . 

Nabuco responde em 2 de Janeiro; não -tem que bater nos 
peitos pelo que fizei'a; a onda republicana, entretanto, come-
çava, já n'essa época a forinar-se, devido á emancipação; ap-
parecia o perigo do lado para onde ninguem olhara : '< Esta 
sua carta não é tão positiva. como_ a do nosso amigo Leão 
Velloso, mas ambas dizem o mesmo e conclemnam como er-
rado o meu proceder e o dos chefes liberaes que votaram pela 
reforma do elemento serviL Não me queixo ela ·condemnação, 
porque cada um diz o que entende; uns approvam Themisto-
cles, outros Aristides. Eu não- fallo da çondemnação senão 
para justificar a, minha abstenção na iniciativa e no com-
mando, porque sem liberdade, confiança e influencia não se 

. póde ter acção para fazer alguma coisa boa. Todavia quero 
dizer-lhe que não foi o nosso proceder· que desanimou o par-
tido Liberal. As causas são outras : são a ünpaciencia e a 
descrenÇa, as rivalidades, as incoherenoias e a indisciplina. 
Veja esta : ha poucos dias a Reforma disse que mais facil · 
seria ao partido Liberal unir-se com os Republicanos do que 
com os Conservadores. Uma ·folha monarchica póde dizer 
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isto~ IIm partido que diz isto póde querer o i'>Oder ~ >> (f) 
Sinimbú, . ausente em Alagôas (2), escrevera-lhe (26 de 

Dezembro), no mesmo tom, ainda que ó dissimulando; o 
discurso de Nabuco fôra o canto do cysne do partido : « .Re• 
cebi e li com o maior prazet• o teu mon'umental discurso so-
bre a questão do elemento servil. Que mais e melhor se 
poderia dize!_' sobre a ma teria~ Quanto a seu valor político 
permitte-me que te pergunte, não seria elle o canto de cysne 
do nosso partido~ >> Ao proprio Saraiva, já vimos, parece 
não ter agradado, se nãc a f.ranquia dada ao projecto pelos 
seus amigos, a pouca força que mostrou ltaborahy entre os 
conservadores. 

Tudo isso desgosta profundamente a Nabuco : por um 
lado, o recuo p.a questão dos escravos ; por outro, o avanço 
radical, quasi até á republica, na questão política. A Sinimbú 
elle escreve em 2 de Novembro 1871 : « É preciso dominar 
a situação para dirigil-a e não se póde dominai-a ·senão coin 
força propria ; a força emprestada, por motivos que variam 
sem Gessar, n,ão vale nada ... Tenho medo que não haja outra 
alternativa senão entre Conservadores e Republicanos, ou é1ue 
a ascenção Liberal seja uma transição para os Republican0s. 
Para prevenir isto seria· preciso um partido que arrostasse a 
fatalidade que vaiJevando tudo, o partido dos homens· con-

(1) E a Leão Velloso : " Emfim o meu proceder foi conforme 
ao accordo ~o Centro Liberal, tomado por unanimidade de votos 
e sendo presente o nosso amigo Zacharias e outros. A acta da 
sessão ahi ·está, reçligida pelo Affonso CE\lso. Convidado para 
fazer parte da Commissão Especial do Sen,ado, eu recusei dizendo 
que só acceitaria com a condição de emendar o -projecto; não 
quizeram. N'este caso ou se fosse nomeado pelo Senado, eu 
tinha uma razão especial para emendar o projecto, e não po_dia. 
deixar de faze l-o. ,, · 

(2}-Dos senadores Libera.es retiraram-se para as províncias. 
antes da votação da lei, Saraiva, Sinimbú, Silveira Lobo, Pompeu. 
Zacharias votou contea. A favor votaram Cbichorro, Nabuco, 
Octaviano, Pat:anaguá (membro da Com missão especial), S~lveira 
da Mo ta. (.RadicalJ, Souza Franc.o (relato!'), e Visconde de Abaeté: 
Nu11es Gonçalves, Paula Pessóa, Souza Queiroz não comparece-
ram á Sessão d'esse anno. _ - . · · '· 
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vencidos, leaes e firmes~ Aonde' f)) A Dantas : . « O que é 
para _ deplorar é que os dois homens que têm mais força pro,.. 
pria na situação (1), istô é, o Zacharias, no elemento Pró-
gressista, e o Souza Franco, no elemento Historico, ' estejam 
encolhendo -se, quandó, ·combinados e obrando activamente, 
podiam fazer muito. » E a Saraiva, queixando-se da bandeira · 
mais acl~antada que Tavares Bastos levantara rio Club _da 
~eforma : « Ainda mais, a causa da monarchia corre á reve-, 
lia; porque os Conservadores a trahem e os Liberaes não a 
defendem. )) · · 

·Saraiva, entretanto, sente como Nabuco; no .agrupamento 
Liberal tem a mesma nnançe, com differença do grau de · 
imaginação e do fundo de idéas c sentimentos de cada um. 
Sarl).iva era intellectúahlHmte mi1 desapegado; suas idéas 

· politicas eram babeis calculos, soluções difficeis e raras; sabi-
das, ás vezes originaes, ás vezes bruscas e impulsivas; Nahuco 
prendia-se ás suas formulas, ás iniciativas que tomava,· aos 
princípios, ás causas que animava· com o seu entbusiasmo e 
o seu proselytismo natural; affeiçoava-=se a cada uina d'essas 
suas cre;lções, por mais ephemeras que algumas fossém, de 
modo a fazerem todas parte de sua vida, de seu .coração. 
Assim era coisa muito diversa para elle e para Saraiva a con-

·fissão de uma crença política, o esposarem qualquer causa. 
Saraiva não era um sentimental; .Nabuco tinha como estadista, 
como hon1em d~ .governo, uma grande região da intelligencia 
governada pelo que se chania sentimentalismo, isto é, o culto, 
a superstição das suas affe'ições intimas, dos idolos de sua 

)maginação, das dedicações, a que se não p~dia furtar 'Sem . 
ingratidão; das convicções, que não podia renegar sem apos-,. 
tasia: o que tudo fazia que uma affeição intellectua( uma idéa, 
um principio, um sentimento, um prestigio, um ente ·de razãó 

(1) Era um modo de lembrar a reprovaÇão dos seus .amigos 
da Bahia na questão dos escravos. Elles, ,porém, não deixavam 
de · estar com el!e, bem como Saraiva. Passada a impaciencia 
a, sofreguidão parti daria do primeiro momento,. os s'eus instincto~ · 
liberaes davam razão a N:abuco .' 

--....,..' 
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qualquer, uma vez creado em seu espirito, o reduzia a um 
captiveiro, a uma sujeição perpetua. Saraiva, pelo c9ntrario, 
é um espirito liv1·e; todas essas cadeias., que afinal partem do 
coração e que prendem Nabuco ás idéas mesmo que não tem 
mais, ás amizades q_ue rse romperam, aos partidos que deixou, 
não existiam para Sa1•aiva, ou para ser mais preciso, existiam; 
mas elle na vida publica, quaesquer que fossem as suas difa-
cerações occultas, - sua morte mesmo foi talv~z o resultado 
de uma d'ellas, - tinha a força de quebrai-as e até de• eles~ 
conhecei-as. Abstrahindo, porém, do que não se vê, da ma-. 
china pensante em cada um, a conclusão pratica é n'elles 
por muito tempo uniforme, até á morte de Nabuco; o cami-

' nho qúe tomam, a direcção politica que traçam, · é a mesma . 
cc Não desanime, escrevif( Saraiva em respos;a a Nabuco 

(10 de Janeiro), porqu~ se V. E4. e os. homens de sua tempera. 
desanimarem, o pa1·tido liberal desmantela-se e teremos o 
republicanismo em frente do partido conservador só. Na lucta 
entre a democracia e o imperialismo póde-se de antemão pre-
dize!' o triumpho. Mas de quem será a culpa? Dos que gover-
nam e nos rO'I'lbam o direito de verificar se estamos realmente 
em minoria, como o poder apre_gôa. >> 



CAPITULO IX 

REFORMA JUDICIARIA DE SAYÃO LOBATO (1871). 
A DISSOLUÇÃO DE 1872 

I. - A Politica das reformas liberaes. 

A politica do Gabinete 7 de Março era promover o maior 
numero possivel ele reformas, exgottar o Programma Liberal, 
deixar a opposição democ1·atica sem pr~texto para gueneat-o·, 
emquanto elle resolvia a sua . questão "domestica com a dissi-
den'da do seu proprio partido. Veremos, mais longe, a censura 
a que Nabuco sujeita esse steeple-chase do partido Conserva-
dor com · o proprio rad icalismo sob o ministerio Rio-Branco : 
a ~ua opinião, porém, era que o partido Liberal, deante da 
política aqopta:da pelo Gabinete, não tinh'a o direito, a liber-
dade de recusar as refqrmas, de oppôr-lhes o seu veto (1). A 
situação especial de Rio-Branco, combatido pela velha gua1'da 

· (1) .. ·}'ambem cá temos quem pensa com V. Ex. e que o acom-
paf!.haria se estivesse ahi, ·mas temos tido discussões ... Elle tam-
bem entende que se o Governo do Imperador offere·cer em .projecto 
as idéas do programma liberal, os senado.res liberaes devem 
acompanhal-o; .tambem discordamos d'elle. n (Carta de Leão Vel· 
loso, em Janei~o de 1872); a referencia é a Saraiva. 
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conservadora ( 1), obrigava-o a inclinar I>ara o liberalismo; 
·· de facto, o matiz politico que elle representa é pronunciada-

mente· liberal : ao lado d'el1e, na questão dos escravos como 
na quéstão religiosa, o Conser~ador é o chefe Liberal Zacha-
rias. De certo, o seu governo abt·e uma era nova na historia 
administrativa do paiz, porque allia ao espirito de impulso, de 
·desenvolvimento material do Gabinete de 18B3, o espirito 
politico francamente liberal, como nenhuma administração 
anterior tinha podido manifestar; espirito proprio da situação 
do Gabinete repellido pelos velhos Conservadores e preci-
sando de tomar a deanteira aos Liberaes. Do ponto de vista das 
reformas, se não fôra, na questão da eleição directa, o genio 
constitucional meticuloso do Imperador ou o seu .gmnde receio 
de uma Constituinte, que elle julgava indispensavel para se 
tocar na fôrma da eleição, o ministerio Rio-Branco teria Iitte-
ralmente deixado sem programma o partido Liberal, e vimos 
comó era extensp aquelle programma. Foi esse Gabinete, cha-
mado Conservador, que deo o golpe de 28 de Setembro na 
propriedade territorial; . o golpe da prisão e processo dos 
bispos no prestigio da lgt·eja ; o golpe da reforma judiciaria 
na lei de 3 de Dezembro de 1841, ao mesmo tempo que mul-
tiplicava e aperfeiçoava a instr!Jcção publica, e estabelecia o 
systema da garantia de juros para a viação ferrea do paiz. 

li. - A Reforma Judiciaria. 

Na Sessão de 1871, conjunctamente com a emancipação dos 
escravos, o Gabinete promove a reforma judiciaria. Devemos 
rett·oceder á proposta de Sinimbú para termos a marcha legis-
lativa da reforma que Sayão Lobato effectua em 1871 (2). Em 

(1) Rio-Branco chamou, em discurso, a Paulino de Souza ca-
cle te da velha guarda, em opposição á designação de marechal 
do f uturo, que a Dissidencia lhe dera. 

(2) So bre os diversos ensaios de reforma judiciaria ver tomo I, 
Ministe1·io Paraná, e tomo II, Ministerio Olinda (1866). As ten-

~ ~ 
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, : ·1862 Si nimbú apresentara uma proposta,-dividindo o Supt·emo 
Tribunal em duas secções, uma ct·itninal e outra cível (eram 
às disposições de um projecto de Nabuco em 1843), e augmen-
tando o numero elas H.elações ; não separava, porém, a policia 

.da justiça, o que era, já n'esse tempo, a principal aspiração dos 
reformadores da lei de 3 de Dezembro. Em matcria de liber-. 
dàde ·individual a proposta admittia , nos crimes afiançaveis, 
a fi ança provisoria, que figura pela primeira vez no projecto 
de Sayão Lobato em 1861; dava aos juizes ele direito compe-
tencia para conceder habeas-C01'JJUS aos detidos de ordem do 
chefe de policia (proposta Pimenta Bueno em 1848), e deter-
minava que, excepto no caso do Art. 79 § 1 o da lei de 3 de 
Dezembro, a sentença de absolvição fosse immediatamente 
cumprida. Na seguinte legislatura (·1864) a commissão de jus-
tiça criminal da Camara (Feitosa , Paeanaguá, Barbosa de 
Almeida), inspirando-se já nas idéas adeantauos da situação 
liberal, formuladas por Nabuco no progt·amma,Prog!·essista(1), 
ampliava essas medidas de Si nimhú no sentido d'aquelle Pro-
gramma : sepára_ção da policia e justiça, julga~ento defini-
tivo elos juizos de direito, inclependencia da m'àgistl'atura pelo 
augmento dos seus vencimentos. Em 1866 Nabuco condensal'a 
nà sua proposta as idéas ele seus diversos pl'ojectos e as me-
didas liberae.s contidas nas refol'mas dos outros ministros 
desde, 18M>; esse conjuncto de pl'etenções torna-se em vinculo 
do partido Liberal, pela adopção do Programma de 1869, redi-
gido por elle, e em que a sua proposta de 1866 era transc1·ipta 
em quasi todas as suas partes . N'essa pr_oposta, como vimos, 
as garantias da liberdade individual tinham passado para o 
primeiro plano, eram o princir:ial objecto da reforma; no Pro-

tativas min isteri:aes foram estas : em 1846 e 1848 (s ituação Liberal) 
prop_9stas de F ernandes Torres e Pimenta Bueno; em 1854, pt·o-
jecto de N abuco (ministerio Paraná); em 1858 proj e c to substitutivo 
de F. Diogo P. de Vasconcellos; em 1862 proposta ,de Sin im bú; 
em 1866, proposta de Nabuco . Em 1861 Sayão Lobalo preparou 
um projecto de reforma que foi impresso e clislribuiclo· mas não 
'chegou a ser apresentado á Camara. ' 

(1) Ver tomo H. 
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Q'ramma de 1869 esse desideratmn e~a ainda mais accentmtdo. 
Assinl', relativamente ao habeas-corpus : « Em todo o caso o 
réo solto por habeas-.cm·ptts não será peeso pelo mesmo crime 
senão depois de condemnado definitiva,men~e ... O habeas-
CO?'ptts póde ser concedido pelo juiz ou tribunal, ainda que a 
prisão seja á 9rdem da autoeidade administrativa mais gra-
duada, porque nenhuma autoridade administeativa tem direito 
por si mesma de prender o cidadão. Fica supprimida a prisão 
civil, qualquer que seja o motivo d' ella. >> 

· Essasidéas, em '1869, eram correntes entre os proprios Con-
servadores. A Lei de 3 de Dezembro de .1841 não tinha mai"s 
um partidario. O proprio Sayão Lobato, - em quem se en-
carnára o espirito ttlt'ra, e cercara de mysterio e veneração 
a velha arvore de Bernardo de Vasconcellos e do Viscon~e do 
Urugu?-y, á cuja sombra cresceu o Imperio, - é quem se 
encarregará de manejar o machado no diã da derribadÇt; José 
de Alencar, recordando-se das CCL'I'I'etilhas ele Eusebio de 
Queirós, formúla, como ministro da Justiça , idéas reformi stas 
em um grupo de pequenos projectos. Em 1870, a Camara 
Conservadora substitue a prop0sta Sinimbú (1862) por out1·a 
de sua Commissão e remette-a ao Senado. Em principio de 
187 'i, S. Vicente, Presidente do Conselho, submette ao Con-
selho de Estado outro projecto de reforma, que não é apre-
sentado ao Parlamento, porque o mesmo estadista, dias de-
pois, resolve deixar o poder ('1). No Senado, Sayão Lobato, 

(1) Nab11-co, manifestando-se sobre esse projecto, dirá no Con-
selho de Estado que não lhe parece regular que, h_avendo. um 
pt•ojecto da Camara dos Deputados, remettido ao Senado no anno 
antel'ior (1870), e baseado na proposta do Govemo de 1862, sobre 
Refol'ma J udicial'ia, o Governo, sem estar esse projecto resolvido, 
promova outro sobre a mesma materia pendente. Na discussão da 
reforma de 1871 elle prestará este tl'ibuto ao projecto de S. Vi-
cente, por incluir, na parte relativa ás fianças, a fian ça excepcional 
nos ceimes que não fossem afianr;aveis; e nos casos afiançaveis.a 
fian ça preventiva e a fiança provisoria: "Se vamos aos povos mo-
dernos, vemos que na Inglaterra não ha um só crime, em que o 
cidadão não possa livrar-se solto por meio de fiança. A differença 
consiste em que, nos crimes mais geaves, não é o juiz de paz quem 
concede a fiança, mas a Córte do Banco da Rainha. Aqui, devo 
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ministro da Justiça no Gabinete Rio- Branco, apresenta um 
substitutivo ao projecto da Camara. É esse substitutivo que será 
a lei de 20 de Setembro de 1-87 L Quem teria dito em ·18M, 
quando Sayãb Lobato accusava a Nabuco de pwfanação e sa-
crilegio por tocar na lei ·de 3 de Dezembro de 18.41, que seria 
elle quem a havia por fim de revogar ! O golpe passou des-
percebido entre a massa de reformas que o Gabinete Rio-
Bl'anco emprehendeu para- tirar a band eira aos Liberaes, mas 
a revogação da lei de 3 de Dezembro -marcará uma época na 
historia poli~ica do Imperiô : sem ella o principio ela autori-
dade irá enfraquecendo de dia para dia. 

Sobre esse projecto de Sayão Lobato, Nabuco emitte parecer 
em separado como membro da Commissão de Legislação do 
Senado ('10 de Junho de 1871). O parecer é uma justificação, 
em grande parte, das medidas liberaes da Camara contra as 
emendas restrictivas do )11inistro da Justiça. A Camara man- . 
dava submetter ao jury todos os crimes por abuso de liber-
dade de impi·ensa, e Sayão Lobato supprimia essa disposição ; 
a Camara mandava que a prisão preventiva não pudesse ter 
logar senão por mandado escripto elo juiz competente, e 

tri butar geande louvor ao Sr. Visconde de S. Vicente por ter tra-
duzido, em um projecto que peetenclia apresen tar ao Senado, a 
li berdade provisor ia de que gosam os Inglezes. Não desejo que 
a prisão preventiva seja eliminada de nossa legislação; não, ·se-
nhoees, porque ha_, na verdade, casos em que ell a é uma necessi-
dade de ordem publica (O Sr. F. Octaviano:- Até de salvação elo 
preso) . Diz bem o nobre senador, de salvaç·ão do preso, para pre-
venir os effeitos da indignação publica ou ela vingan ça da família 
da victima. Podem as necessidades do processo exigir a prisão 
preventiva., quando o individuo tem cumplices -ou co- réos, cujo 
conluio sobre os meios de defeza pócle irnpedir a. averiguação e 
descobrimento da verdade. Assim em outros casos. O que eu 
quizera, é que deixassem os ao juiz a faculdade de conceder fiança, 
mesmo uma fiança excepcional nos crimes inafiançaveis. Se o 
ii:ld ividuo .. é clomiciliario, se tem bons precedentes, e todas as con-
dições qua excluem a suspeita ele fuga, se tem a seu favor motivos 
evidentemente justificativos do crime que commetteu, que incon-
veniencia ha para a justiça publica em ·livrar- se elle solto? 
Porque ba ele ser preso, sem necessidade social e só para estar 
preso? " 
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Sayão Lobato inutilisava essa disposição. Tambem quanto ás 
appellações da absolvição no jlll'y, a Camara era muito mais 
liberal do que o ministro. Em materia de habeas-corpus, 
Sayão Lobato melhorava o projecto da Camará, admittindo-o 
« sem exclusão dos detidos a titulo de recrutamento, ainda 
alistados como praças no exercito ou armada. » Ha, porém, 
uma emenda d'elle que Nabuco critica fortem(lnte; é a que 
excluía o habeetS'-C01'pus na P.risão determinada por despacho 
de pronuncia : « O Supremo Tribunal de Justiça tem por 
varios arestos concedido habeas-co1·pus nos casos de pi·o-
nuncia, quando o processo é evidentemente nullo. Assiip 
que, a nova lei, adoptacla a emenda do Sr. ministro da Jus-
tiça, ficará .áquem da jurispruclencia corrente. · Decla1·ando-se 
expressam'O\nte que o habeas-C01'ptts não interrompe e não·pe-
rime o processo, que deve ir por diante, !J.ãO vejo inconve-
niente em que o cidadão se livre solto . É um preconceito fatal 
á libercla_cle individual, esse que nos faz considerar ::.t prisão do 
réo antes de · condemnado como uma formula inclispensavel . 
e sem a qual não ha processo regular e pronuncia_· effe-
ctiva: . » Depois, enumera Nabuco as suas clivergencias : 
- cc o projecto nada contém sobre o noviciado, habilitação, 
nomeação e promoção elos magistrados, esquece as incom-
patibilidades absolutas da magistratura ; prescinde de !Jma 
das maiores necessidades da administração da justiça, isto 
é, da suppi'essão da anomalia que consiste em podm;em os tr 
bJinaes revisores decidir, em materia de direito, o contrario 
do que decide o Supremo Tribunal de Justiça, invertida assim 
a hierarchia judiciaria, e p1·ovindo dahi a incoherencia ·~a 

jUI'isprudencia, a incerteza dos direitos do cidadão, e a fra-
queza do imperio da lei, applicada por modo vario e contra-

. clictorio . Essa anomalia cessará desde que o Supremo Tri-
bunal conhecer definitivamente da nullidade do processo e 
da nulliclade da sentença ; obrigada a Relação revisora a 
conformar-se com o Supremo Tribunal de Justiça sobre o 
ponto de direito pOI' elle julgado, e obrigado o mesmo Tribunal, 
na apreciação das nullidad~s à reconhecer os factos taes quaes 
foram estabelecidos pelos tribunaes ?rdinarios·. » 
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« Em conclusão)), dizia elle: « '1° Acceito as garantias que 

· ~ o project~ concede á. liberdade individual, com o protesto de 
reclamar sempre as que faltam para complemento dessa 
liberdade. Acceito o projecto, quando separa a policia da jus-
tiça e extingue toda a jurisdicção dos chefes de policia, dele-
gados e subdelegados. 2° Reclamo a reo1·ganização do Sup1·emo· 
Tribunal· de Justiça ; a creação de Relações ou secções de 
Relações em todas as Provincias ou ao menos naquellas que· 
são designadas na proposta do Governo que se discute, afim 
de que, e conforme á Constituição, a 2.a instancia l;leja colle-
ctiva, e a 1. o instancia vitalicia; a competencia dos juizes de 
para a formação da culpa, .,...- ao menos em concurrencia 
com os juizes municipaes - com recurso necessario para os 
juizes de direito; e providencias para a vocação, e indepen-
dencia da magistratura. 3. 0 Rejeito a organização espeçial 
das sédes de Relações e os substitutos excepcionaes dos juizes 
direito, que o projecto crêa. >> 

Na discussão ('i) elle não deixa de celebrar a capitulaÇão do 
part~do Conservador~ « Começarei ))' diz Nabuco em 16 de 
Junho ('181'1), « felicitando o paiz) e congratulando-me_com o 
partido Conservador por vêr chegado o dia da reforma da lei 
de 3 de Dezembro de 184'1, que parecia uma lei immutave} 
até em seus pontos e virgulas; uma lei de 0rigem divina, como 
a que Deus transmittiu a Moysés no monte Sinai, ou a que a 
nympha Egeria deu ao llei Numa Pompilio ... Felizmente, Sr, 
Presidente, vae provar-se que esta lei é de origem human~, e 
não era preciso esta prova, porque todos sabemos que as 
páixões politicas e os iqteresses exqlusivos foram que a determi-
na_ram; sabemos o sangue e as resistencias que ella PI'Oduziu; 
que, tornando-se causa da oppressão deste povo, concorre~ 
ella principalmente para que ficasse desmentido, aos olhos do 

(1) Os discursos, pronunciados por Nabuco n'essa questão foram 
publicados em folheto e contém a sumrna e evolução das suas 

-. idéas em ma teria de organização judiciaria e liberdade indivi-
dual, notavelmente sobre o noviciado, o haiJeas-corpus, as incom-
patibilidades, a fiança. 
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mundo,_ o nosso regimem constitucional, al~solutamente incom-
pativel com ella. Felizmente, vae deixar d~ existir, digo, como 
lei politica, porqu_e subsistirá sómente no ponto de vista da 
administração da justiça; sendo que neste ponto de vista,. 
foi'Ça é confessar, ella tem muito merecimento. >> Os. apel'fei.:.. 
çoamentos, que pede, são para a reforma ficar completa e não 
se tratar mais da questão da liberdade individual; elle reco-
nhece, porém, que o passo dado pelo Gabinete é consideraveL .... : 
e só lamenta que o ministro da Justiça se interpuzesse, -com 
as suas emendas restl'ictivas, entre o voto da Camara e o do 
Senado : « O que falta n'este projecto e o torna defectivo . 
aos olhos do partido Liberal? O que falta está exposto no 
voto em separado e se resume n'estes dois pontos : uma ma-
gistratura como deve ser, uma organização judiciaria capaz 
de garanti!' as libe~dades indivicluaes (-1). >> 

III.- Lucta entre Paulino de Souza e Rü>-BrancG. 
O Gabinete fica em minoria na Camara dos De-
putados (21 de Maio, 1872). - Dissolução da, 
C amara. 

O partiLlo Conservador, ·ent1·etanto, estava irrem-ediavel-
mente dividido, e Paulino de Souza, o chefe da Dissidencia, 
representante do antigo espirito saqum·ema, se era um supe-
rior organizador e disciplinador . politico, ainda não tinha, -
aos olhos do Imperador sobretudo, -graduação igual á de 

(1) Em 1876 Nabuco redigil'á o parecer do Instituto dos Advo-
gados, consultado porDiogo Velho (Visconde de Cavalcanti) sobre 
divet'sas alterações que pretendia propôr ·em relação á justiça. 
N'esse trabalho elle pronuncia-se pelo noviciado regular para a 
magistratura e para a advocacia; pela suppr~ssão da appellação · 
do Juiz de Direito no J ury; por tribunaes correccionaes; pela 
suppressão dos. inqueritos policiaes; etc. Esse· parecer é acompa-
'nhado do voto em separado de .Octaviano, sobre o modo de orga-
nizar a profissão de advogado . 
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Rio-Branco, Caxias, S. Yicente, Cotegipe, contra os quaes 
I 

militava. ·o Visconde de ltaborahy fallecia em 1872, per-
dendo assim a opposição o prestigio de um nome, que era a 
tradição Conservadora desde -1837; Mmitiba e Tres Barras 
(depois Visconde de Jaguary) não podiam servir de contra-
peso no Senado, no Conselho de Estado e no pa1·tido áquclles 
nomes, e a outros ainda, como Bom-Retiro, lnhomirim Salles -
Torres-Homem, Camaragibe e Nichteroy mesmo . O facto, 
porém, era que o verdadeiro espirito conservadOI' estava com 
Paulino de Souza e o brilhante gmpo que o cercava na Ca-
mara: Andrade Figueira, Ferreira Vianna, José de Alencar, 
Francisco Belisario, Duque-Estrada Teixeira, Taques, -Mello 
Mattos, Pinto Mol'eira, Antonio Prado, }ludrigo Silva, Diogo 
de Vasconcellos, Pereira_ da Silva, Pei·digão 1\'{alheil'o e 
outros. O primeiro Paulino de Souza· (Visconde do Uru-
guay) fôra um publiCista, um . diplomata, um organizador; 

-o segundo, era um arr-egiri:Jentador notavel, capaz de tirar 
do nad.a um partido e de ligai-o á sua direcção por uma 
vassalagem, que sobreviverá -ás instituições. Prestigiado e 
prestigioso desde joven, como vimos (1), elle chegou, mais 
cedo do que qti_alquer outro politico do reinado, ao commando 
em chefe, á autoridade absoluta, á testa de um partido; entre 
elle, porém, e o lmperadoi', que não reconhecia, senão forçado, 
posições assim independentes de sua creação ou, pelo menos, 
do seu placet, e que, por outro lado, considerava Paulino de 
Souza demasiado. ernpe?"rado e eivado do espirito hereditario 
de oligarchia, se estabelece desde 1871 ur~a incompatibilidade 
que não acabar~ até o fim do reinado, o que faz de Paulino de 
Souza,nos ultimos - ~empos da Monarchia, como de Saraiva, um 
pre-adherente da Republica. Se não a sinceridade, pelo menos 
a provisão ou- a prudencia do conservatismo de Paulino de 
Souza, na phase monarchica, tem que ser sujeita á contra-
prova da sua attitu-de ~nal; avaliada pela promptidão, quasi 
_confiança, com que, na presidencia do Senado, elle subscreve 

(1) Comparar nota anterior sobre Paulino de Souza. 
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em 1889 a transformação politica do paiz. A placidez com 
que, em 16 de Novembro desse a"rmci, quando a Republica já 
existia desde a vespera, elle pronuncia a ultima phrase do 
regimen ilnperial na resposta que dá ao Visconde âe Lima 
Duarte, que propõe uma manifestação por parte do. Senado : 
- « O Senado está em sessões preparatorias... Mantendo 
hoje, . como sempre, a estricta legalidade constitucional, · e 
observaado o Regimento, como me cumpre, n~o posso con-
sentir debate que não seja restricto á constituição d'esta Ca-
mara ... >> - fórma um enigma poli ti co que os historiadores 
nacionaes hão de resolver de diversos modos (1) . _ • 

Em 2·1 de Maio de 1872, a questão entre o Visconde do 
Rio-Branco e Paulino de Souza· decide-se nã Camara dos 
Deputados pela victo1·ia li'este :· o Ministerio, derrotado por 
um voto (õO contra 49), appella para a dissolução. O Conse-
lho de Estado é ouvido, e Nabuco pronuncili-se contra a dis--
solução. « ,Não · se trata ll, diz elle, « 6e uma questão ·entre 
os dois partidos politicos, eJ;ltre duas políticas, mas de sabe1· . 
qual deve ser o chefe do partido Conservador. Se a Corôa_ 
entende que o partido Conservador deve contjnuar· no go-
verno, ha de acceital-o com os chefes que elle quer ou não 
repelle. Pouco importa ao paiz· que esses chefes sejam os 
velhos do Senado ou os moços da C.amara dos Deputados. 
A verdade é que, conforme os princípios do regimem paria- --
mentar, a ma,ioria da Camara dos Deputados tem o direito_ de 
dizer quaes os homens de sua confiança ... (2) >> A dissolução; 

(1) Sobre essa attitude de Paulino de Souza ver o meu commen-
tario em Ba,lmaceda, p. 83. · 

(2) Nabuco (carta a Leão Velloso) chamará a essa dissolução 
<< o ·golpe de Estado de 1872, que corôou a obra de 1868. " O sen-
tido da phras_e é que, pelo acto de 1868, firmava-se o direito do 
Imperador escolher o partido, e pelo de 1872 o seu direito de 
escolher o chefe do partido. Constitucionalmente, parlamentar-
mente, havendo verdade na eleição, toda dissolução é correcta e 
póde ser tida como um plebiscito, uma consulta, um t•ejerendurr. 
á vontade do paiz; na Inglaterra seria peefeito, sobretudo, p di-
r~ito do Gabinete de dissolver uma Camara que o tivesse apoiado 
e depois divergisse da sua política. A falta de eleições reaes, entre 
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porém, estava resolvida. O (Imperador não sacrificaria ·Rio-
Branco ·aos resentimentos que a lei de 28 de Setembro tinha 
levantado contra elle; reconheCia-lhe o direito de pedir ao 
paiz a approvação· da sua .política, dividindo o partido Conser-
vador para obter aquelle resultacio (1). 

nós, porém, reduzia as dissoluções a puras claclivas imperiaes, e, 
quai1clo não a daclivas, a demonstrações praticas de que a escolh a 
dos chefes ele partido, como elos pt'oprios partidos, estava nas 
mãos do Imperador. O Imperador reconhecia isso mesmo, proeu-
rava· acertar, e era .o mais firme propugnador ela liberdade elei-
toral, ainda que seja duvidoso que elle se pudesse desinteressar 
absolutamente ela sorte eleito ral ele um governo que represen-
tasse a .sua dpiiíiãô e a sua política: Em uma carta que dirigio, em 
Junho .de 1872 ao então Presidente do Conselho, Visconde do 
Rio-Branco, dizia o Imperador, depois de fazer observações sobre 
a Circular que o Chefe do Gabinete ia dirigii~ aos Presidentes de 
Província, recommendando-lhes neutralidade no pleito eleitoral ~ 

" .. . Esta Circular, que sendo publicada ainda mais conceitua-
ria o Ministerio, depende, para sua efficacia, do precedimento dos 
Presidentes, que devem caprichar. na escolha das autoridades . 
Eu recommanclar·lhes-hia que, para a epoca ela eleição, isto é, desde 
já, tratassem de CÇ>llocar nos diversos logares, como autoridades, 
indivíduos que dessem, sobretudo, seguranças d'imparcialidade, 
emborãAhes faltassem 01~tras qualidades. Eis o que sempt·e tenho 
pensado, e espero que, por fim, não terei que escolher .Ministe-
ri:os, senão na maiot·ia .ela Camara, t•epresentante geralmente 
incontestada ela maioria ela Nação. " 

Em outra carta, de 24 de Abril de 1873, tambem dirigida ao 
Visconde do Rio-Branco, ·dizia : - " ... Confesso· lhe que cada 
vez me entristeço mais com o que· tem sido, e serão, ainda. por 
muito tempo, as eleições entre nós, adoptem-se as medidas que 
se adaptarem, se não se corrigirem os costumes políticos. " 

(1) Dissolvida a Camara, suseitava- se novamente para os Libe-
raes a questão da abstenção. Devia o partido pleitear ou não as 
eleições? üvoto 'de Nabuco foi pela abstenção, sem todavia querer 
impol-a as províncias onde a opposição julgava poder vencer, como 
Minas e Rio Grande do Sul. A Saraiva elle escPeve em 24 de 
Maio:" O Centro Liberal, isto é, eu, Zacharias, Octaviano; Silveira 
da Mota, Souza Franco e Affonso Celso, entendemos que não ha 
razão para sahirmos d-a abstenção eleitoral. E porque sahiriam·os? 
Este Ministerio nos inspira confiança, ell e que não governa o seq 
partido e que está l:).ncioso por· dar provas de fidelidade ao prin-
cipio . conservador? Houve alguma reforma palitica que désse 
garantias aos Li?eraes? " A Bahia pronuncia-se pela abstenção 
e Nabuco .escreve a Dantas (28 de Junho): «A .Bahia brilhou com 
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a abstenção : pareceu- tlle sempre que era este o arbitrio que a 
dignidade e coherencia do partido Liberal exigiam. Ou polvora e 
bala, ou a abstenção, dizia Castelar na Hespanha; é a alternativa 
que nos resta. E que vergonha para nós : apresenta- se o partido 
Liberal lia arena, dá com seu concurso úm grande testemunho a 
favor da liberdade da eleição, e por toda ,parte é derrotado. 11 

Contraria-o por isso a attitude do partido na capital do Imperio , 
onde é derrotado. Em 'Minas, entretanto; são eleitos Martinho 
Campos ·e Ignacio Martins (Visconde de Assis Martins); e, no Rio 
Grande elo Sul, Silveira Martins faz a deputac;âo toda. 

/ 

I f 





LIVRO VI 
. OS ULTIMOS ANNOS (1872-1878) 

CAPITULO I 

A QUESTÃO ARGENTÍNA (1) 

I. -Posição de Nabuco. ~As suas tres phases . 
. As phases de Rio-Branco. 

A dissolução veio consolidar a força e a situação do Vis-
conde do Rio~Branco, deixar-lhe .livre o campo para a sua 
acção diplomatica no Rio da Prata, na phase melindrosa de 

(1) Ver os precedentes no Tomo II, Livro III, Cap. VIII, e 
Livro IV, Cap. li e Appendice, e tambem n'este Tomo, Liv1~0 V, 
Cap. III. Ver, principalmente, sobre a questão os ~elatorios de 
Estrangeiros; as Memorias de Relaciones Exteriores do go-
verno Argentino; os Annaes do Senado; entre os jornaes da 
epoca, a Nação, escripta por Paranhos (Barão do Rio-Branco) _e 
Gusmão Lobo; os documentos ineditos n'esta mesma obra; a 
carta de Cotegipe ao Conselheiro Manoel F.rancisco Corrêa 
(Bahia, 1872); Questões Politieas, pelo Conselheiro Zacharias 
(Rio de Janeiro, 1872); a Memoria do conselheiro Corrêa sobre a 
Missão do general . Mitre ao Brazil, Revista do Instituto Histo-
rico, Tomo LX, .Parte I (1897), e Negoeiaciones Diplómaticas 
entre el Brazil, la República Argentina y el Paraguay, de Jayme 
Sosa, 1875. 
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1872 (tratados em separado da Assumpção), e para a reali-
zação de todas as reformas e melhoramentos de que o seu 
goverqo cogitFtva . A datar da dissolução ( 1872), até o fim da 
vida de Nabuco, a marcha da política será esta : até Junho de 
187 õ governa Rio-Branco; em Junho .de l87õ, resignando 
elle o poder, fórma-se outro Gabin!'lte Conservador, sob a 
presidencia nominal de Caxias, mas de façto inspirado e diri-
gido por Cotegipe; nos J3l'imeit·os dias de Janeiro, em 1878, 
o Imperador chama ao poder o partido Liberal na pessôa ele 
Sinimbú . N'esses seis annos, Nabuco trabalha activamente 
no Conselho de Estado, pror.uncia, cada Sessão, um ou dqis 
grandes discursos no Senado, e desde 1873 consagra-se aos 
estudos elo C:qdigo Civil_; mais longe veremos tanto a successão 
elos àcontecimentos como a feição das idéas ele Nabuco para o 
declínio da vida. N'esse período tomaram vulto duas questões, 
a Religiosa e a Ars-enti.na, em que~ elle teve pat·te importante, 
e, em uma, a Argentina, consideravel responsabilidade. 

A « questão Argentina » quer dizer a que se originou ela 
celebração dos Tt·atados de paz com o Paraguay. Os precedentes 
d'essa questão datam dos primeiros governos :da Alliança. A 
a questão póde-se dizer estava latente, por um lado, na Çon-

- sulta de 7 ele Dezembro de 186õ, seguida das Instrucções Sa-
raiva (de . õ de Maio), por outeo na recusa ele ratificação ao 
protocollo de 1. 0 de Maio d·e 1865. O facto, poi·ém, é que o 
Governo Brazileiro não chegou a crear,- ·nem teria creado, 
- embaraço á assignatura dos Tratados de Paz sobre as 
bases da alliança, e que foi o Governo Argentino (V areia), 
quem lev_antou o pr:imeiro obstaculo á celebração de taes 
tratados. A questão entre os Alliados começa assim, propria-
mente, em 1869 com a segunda missão de . Paranhos (Vis-
coQde do Rio-Branco) a Buenos-Ayres, durante a guerra 
(1869-1870), e com a sua ultima missão, depois de terminada 
a guerra (1870-1871). Vimos, porém, tanto no Gabinete 

/ 
Olinda como no Gabinete Zacharias, a causa que podia origi-
nar uma quest&o por parte do Brazil, a saber : a extensão dos 
limites · que o Tratado de Alliança garantio aos Argentinos na 
margem direita do Paraguay. É só no Ministerio Rio-Branco 
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que surge a' contingencia de guerra. A attitude de Nabuco, 
em relação a esse grave assumpto tem tres phases. Na pri-
meira, fazendo parte elo Gabinete Olinda, elle acompanha a 
política exterior. de Saraiva : os limites, marcados no Tratado 
de 1 o de Maio de 1865, são devidos pelo Paraguay aos Allia-
dos; o Brazil deseja, porém, como a melhor sahida das diffi-
cultades, apontadas pela Secção do Conselho ele Estado em sua 
Consulta de 7 de Dezembro de 1865 contl'a aquelle Tratado, 
que o territorio litigioso da margem direita 'do Paraguay., 
acima do Pilcomayo, seja attribuiclo de preferencia á Bolívia. , 
Na segunda phase, sob o Ministerio Zacharias; Nabucó-opina 
como opinára Jequitinhonha em 1865, que os limites do 
Tratado de 1 o de Maio não são. definitivos, pensa que elles 
devem ser tratados depois da paz entre o Paraguay, os doi s 
Alliados limitrophes e a Bolívia; e, em caso de não ser pos-
sível accordo, entregu~·~ ao juizo arbitral, dos Estados-Uni-
dos. É essa a attitude que elle mantem no Senado em 1870, 
e com elle outros chefes Liberaes, defendendo a soberania e a 
integridade do Paraguay e profligando o direito de conquista 
na America. A terceira phase é d·e opposição acerrima á reso-
luç_ão de tratarmos em separado com o Paraguay, desligando-
nos. dos Argentinos depois da victoria, pm~a esposarmos a 
causa do vencido. Entre essas tres attitudes não .ha verda-
deira contradicção; todas ellas foram inspiradas pelas reacções, 
por assim dizer mutuas, do duplo espírito que presidiria á 
Alliança e á guerra : o esp.irito de lealdade, de cooperação, 
de confraternidade d'armas cot11 os Argentinos, e, pór outro 
lado, de desinteresse, de distincção entl'e a causa de Lopez e a 
do Paraguay, de benevolencia e protecção a este. Essas reac-
ções se produzem tan:ibem em Rio-B1'anco e no partido Con-
servador, que em 1865 é contra a Alliança e o seu Tratado, ~in 
1869 quasi pela execução summaria e immedi~ta do Paraguay, 
e depoi s se converte em defensor d'este contra as exigencias 
argentinas, usque ad bellum (1). Dá-se verdadeira opposição 

(1) Zacharias, disse no Senado, em 10 de F evereiro de 1873 : 
" Tres papeis tem feito o nobre Presidente do Conselho na-questão 
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entre as phases liberaes e as conservadoras n'essa questão : 
em 1870 é Nabuco, é Zacharias, é Saraiva que impugnam no 
Sena-do o direito de conquista, luctando contra o Visconde do 
Rio-Branco e o Barão de Cotegipe; em 1872 são estes os pro-
tectores do Paraguay e aqueHes os restauradores do Tratado 

. de 1.0 de Maio em todas as suas linhas. E, af'sim como se dão 
essas revoluções opposté\s no espirito dos partidos e dos esta-
distas brazileiros, dão-se egualmente no espírito dos partidos 
e dos estad-istas argentinos : o ex-Presidente da Republica Ar-
gentina, general Bartolomé Mitre é pelo Tratado da Alliança 
com força obrigatoria em todas as suas clausula~; o primeiro 
ministro das Relações Exteriores na Presidencia de Sar-
miento, Mariano Varela, é co.ntra o dii·eito de conquista, isto 
é, assume,_em frente a Rio-Branco em 1869, a mesma attitude 
que os senadores Liberaes assumirão em 1870; o seguinte 
Ministro das RelaÇões ' Exteriores, n'essa mesma Presidencia, 
D" Carlos Tejedor, pelo contrario, quando Rio-Branco toma 

vertente! A principio, ostentava-se sectario do direito da victoria, 
nfilm queria que o .Paraguay fosse ou vi do na celebração dos tra-
tados complementares do da Alliança, doutrina que a opposição 
Liberal impugnava aqui vigúroflamente. (O Visconde do Rio 

- Branco, Presidente do Conselho : - Que digam os Annaes.) 
" Sim, que o digam os Annaes, de que o nobre Presidente 

_do Conselho se mostra tão esquecido. Depois, a linguagem 
·do . nobre Presidente do Conselho vanou, e vemol-o, em a Nota 
de 20 de Junho, todo brandura e equidade em favor da Repu-blica 
do Paraguay: a diplomacia brazileira, então, tornou-se até roman• 
tica, estando na lembrança de todas as apprehensões que mani.: 
festou o nobre Barão de Cotegipe, de que o somno das bellas 
d'Assumpção fosse perturbado pelo canhão argentino collocado na 
Villa Occidental. Presentemente o papel do nobre Presidente do 
Conselho muda no sentido de mais respeito ao Tratado de Alliança, 
como se collige do Accordo de Novembro. " 

A se contar como uma terceira phase a politica do Accordo 
S. Vicente, seria preciso accrescentar uma quarta: a anima·ção e 
o apoio ao Paraguay para recusar as propostas de M:itre e o arbi-
tramento sobre o Chaco acima do Pilcomayo. Antes d'essas 
tambem seria preciso contar a adhesão do Visconde do Rio-
Branco ás idéas de Pimenta Bueno (S. Vicente) e do Visconde 
do Uruguay, ao Parecer do Conselho de Estado de 7 de Dezem-
bro 1865. · 
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· emprestada a linguagem de Mariano Va-rela, cobre-se com ,o 
Tratado de 1. 0 de Maio, que os inimigos. de Mitre tinham, 
durante annos, {;onsiderado uma ignomínia para o seu paiz. 
Assim, no Brazil e na Republica Argentina, são todos que 
mudam e tomam as posições que o adversario ·~desoccupou, 
.cedendo-lhes por sua vez as trincheir:;~.s donde o guerreavam. 
Alternamente, e em contraste, a Republica Argentina e o 
Brazil, - no Brazil Liberaes e Conservadores, na Argentina 
Mitristas e anti.,.Mitristas, - soccorrem-se e esquivam-~e do 
Tratado de 1" de Maio; sustentam a Alliança contra o Para-
guay e o Paraguay contra a Alliança; são. os defen~ores da 
paz e da guerra. É a historia d'essas variações- reciprocas que 
se vai acompanhar n'estas paginas. A incoherencia em polí-
tica é quasi uma censura inepta, porque o que se chama 
incoherencia dos homens é, em geral, 0- proprio serpear da 
politica, . a qual é um ziguezague, não uma recta, . e onde 
muitas vezes é impossível dar um passo sem tactear, avançar 
sem voltar ·a traz do ponto de pàrtida, conseguir o que _ se 
deseja sem parecer sujeita!'-se á, contrad~cção que . a opinião 
espera dos pal'tidos e os pal'tidos impõem aos seus chefes. Se 
o Tory é pela alliança allemã, o Whig tem que . ser _pela 
Alliança franceza, e vice-ve!'sa. Que1·-se, explicar a incohe-
rencia do Visconde do Rio-Branco ? Passando da opposição 
para o governo, elle entm naturalmente nas idéas e na poli-
tica de Octaviano e Sm·aiva; encontra, porém, a disposição de 
Sal'miento de só acceitar a beneficio de inventario a política 
extel'ior de Milre, e, por outl'o lado, vê a opposição Liberal, 
que no governo tinha feito o Tl'atado de 1. 0 de Maio, defen-
dendo agora o_s dil'eitos do Paraguay : que mais era preciso, 
pa!'a fazel-o yoltar á antiga tradição conservadora no Prata; 
á pt·otecção do Paraguay, seu cliente político; á desconfiança 
da ambição at·gentina, que confessal'a, pela bocca de Elizalde, 
espera!' um dia a incorporação . da Bolívia, do Paraguay, do 
Uruguay e da Republica Argentina em uma só nação? Quer-se 
explicara incoherenci'a de Nabuco? É elre um jurii;)ta, um pa-
cifico, um reformador; a guerra não é o seu processo, o seu · 
instl'umento; não saberia o que fazer nem como traba-lhar com 

I![, 18 
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- a guerra, que, -por questões de terras, para paizes como os 
da America do Sul qúe têm muitas vezes mais territorio do 
que podem oceupar, e por questões de hegemonia, para na-
çõ~s que se estão ainda formando e cuja importancia relativa 
depende sobretudo do. affluxo_de capitaes e de immigrantes, --
lhe parece uma loucura, uma obsessão profissiónal de diplo- -
matas 'imbuídos de historia, de preconceitos e calculos empres-
tados da Europa, onde a guerra preenche outra funcção. Com 
esse temperamento, ministro durante a guerra, elle sustentou 
a Alliança, principalmente por ser o meio para a paz, o meio 
prompto e segmci, e o unico que podia e~itar outra ou outras 
guerras. Por esse mesmo espírito, porém, pacifico, arbitral, 
jurídico, imputando aos .Argentinos, a Mitre (que depois o 
provou nas suas negociações de 187 3 ), o sentimento de que no 
Tratado da Alliança os limites haviam sido exarados, não como 
a linha da conquista, mas da reivindicação justa, da pre-
tenção bana {ide, elle tomà desde 1867 a attitude que assu-
mira Jequitinhonha em 186õ e que assumirá Mariano.Yarela 
em 1869. Quando, porém, os Argentinos invocam o seu 
direito escripto, a firma do Alliado, abandonando a posição 
generosa, em que o seu ministro do Exterior Varela se collo-
cara contra o Brazil, e Rio-Bt•anco assume a attitude contraria, 
·Nabuco, pelo perigo da guerra entre os . Alliados que traria 
a nova política do Brazil e a insistencia argentina, é pel~ paz, 
resolutamente pela paz, para que nos não separemos do 
alliado por amor ao vencido, -mesmo por ser a conservação 
da Alliança o unico meio de protegermos o Paraguay sem 
uma guerra que nos arruinaria a todos, o nosso titulo para 
minorar as exigencias . em virtude · do tratado que assigna-
ramos,- e para que lavemos as mãos da conquista do Chaco, 
sahindo, pela nossa par_te, sem uma pollegada de territorio 
litigioso que não tivesse sido livremente concedido pelo Para-
guay antes da guerra. Assim, o que Nabuco foi sempre, n'essa 
questão,. foi o advogado da paz. . . 

De certo,-o mais simples era prestai' braço forte aos Argen-
tinos para levarem os seus limites até á linha traçada por 
Mit.re no Tratado de 1. o de ivlaiú ~ Parecia isso mais conformé 
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á Iettra escripta d'aquelle tratado. Mas o facto é que o Pleni-
poteneiario Brazileiro não tinha cogitado de conquista, e, se 
obrigassem o Brazil a executar pela força a garantia moral 
que tinha promettido, a paz ficaria sendo incerta e precaria, 
mesmo entre os Alliados. A attitude do Gabinete Olinda, do 
então ministro dos Negocios Estrangeiros, Saraiva, . era 
a,ssim ~omprehensivel : se nos for-çarem a traçar essa linha 
fal-o-hemos, porque nos obrigámos a isso, mas só o f~remos 
em ultimo caso, se a Republica Argentina precisar do nosso 
apoio; - e a Bolivia, não poderia ella tirar-nos da posição, 
ao mesmo tempo odiosa e ingenua em que impensadamente 
nos fomos collocar, de conquistadores COJltra a vontade e por 
conta de terceiro, de destruidores da independencfa do Para-
guay, ao mesmo tempo que a garantíamos? Depois, quando 
a paz parece proxima, em ·1867, pensa-se em que o peso 
da guerra recahira principalmente sobre o Brazil: devia aRe-
publica Argentina ser a unica a tirar vantagem territorial -e 
que vantagem! - da victoria, que, sem a nossa esquadra, não 
falando do nosso exercito, seria impossível? É esse o pensa-
mento de Nabuco quando se pronuncia, como vimos, no Con-
selho de Estado. Mais tarde, em 1870, o Paraguay estava san-
gmdo de morte em sua população; podíamos ainda· por cima 
anancar-lhe territorio? Não estava sub-entendido que os 
Argentinos reclamavam esse territorio pór se julgãrem com 
direito anterior a elle, e,. nas con.dições em que se achava-o 
vencido, não era justo que o deixassemos recuperar forças para 
colligir as provas do seu direito? É n'essas condições que 
Nabuco protesta contra a applicação do direito da força e da 
conquista ao Paraguay. Elle falia, assim, em 1870 no Senado. 
Brazileiro, discutindo com Rio-Branco, a mesma linguagern 
que fallava a este em 1869 Mariano Varela no l\finisterio das 
Relações Exteriores em Buenos Ayres, linguagem que depois 
será a de Rio-Branco mesmo contra a opposição Liberal e a 
diplomacia argentina. Ao mesmo tempo, porém, que se pro-
nuncia em 1870 contra o direito de ~onquista, Nabuco repeli~ 
tambem a idéa dos tmtados em separado, que occorre pela 
primeira vez n'esse anno, e é sujeita ao Conselho de Estado. 
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Elle.não passou, assim, ele combater o direito de conquista (em 
1870) ·a combater o direito de tratarmos em separado (em 
1872); combateu-os um e outro ao mesmo tempo, na mesma 
data: . ' 

11. - Defesa do Paraguay (1867-1872). 
Mariano Varela. 

Já vimos a attitude de Nabuco, quando, em 30 de Setembro 
de 1867, d.~ o seu primeiro voto sobre a questão do Paragúay 
·no Conselho de Estado ('1) . O segundo voto é de 26 de Abril 
de 1870. A situação que motivara essa consulta ao Conselho 
de Estado está exposta no Aviso de convocHção do mesmo Con-
selho; antes; porém, tinha-se -dado uma s1;msivel divergencia 
entre o nosso Plenipotenciario, o proprio ministro dos Nego-
cios Estrangeiros do Gabinete ltaborahy Paranhos, (depois 
Visconde do Rio-Branco), e o ministt·o de Relações Exteriores 
da Republica Argentina, Mariano Varela. F.m 12 de Outubro 
de 186.8 o general Bartolomé Mitre entregara a Presidencia 
a Domingos Sarmiento e toda a ·política argentina passara 
a outras mãos e. a inspiração diversa (2). Pat·anhos "tinha 

(1) Ver antes Livro V. Cap. 1II, o Gabinete Zacharias e a 
Guerra. 
: (2) Presidentes da Republica Argentina desde a guerra : general 
B. Mitre,-1862-1868 .(12 de Outubro); Sarmiento, 1868-1874 ; Avel-
laneda, 1874-1880; general Roca, 1880-1886. Factos mais .impor-

·tantes :-
: -1870. (11 de Abril) Assassinato do general Urquiza. Revolução 
de Entre-Rios dirigida por Lopez Jordan, derrotado em Naembé 
(Janeiro 187 1). ·. · _ · . 

1873. Segunda sublevação de Lopez J ordan·em Entre Rios (Maio), 
derrotado pelas forças nacionaes em Don Gonzalo (Novembro). 
, 18:74. Revolta do general Rivas no sul de Buenos:Ayres, e de 
Arredondo em Villa Mercecles (Setembro) ; em Outl\bro A velia-
neda toma po§se; em Novembro os Nacionali stas são derrotados 
em La Verde (2 de Dezembro); Mitre reQde-se em Junin ao com-
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partido no começo de 1869 para Buenos-Ayres em Missão 
Especial (1) e, como se tratass_e em Assumpção de estabelecee 
um Governo Provisorio (acta de 3'1 de Março), elle apoia, em 
um Memorandum dirigido aos Governos alliados, a capácidade-
d'esse futuro Governo Provisorio Para·guayo para celebrar os 
tratados de paz (2). É na discussão d'esse ponto que se produz 
entre os dois g9vernos o primeiro desencontro de uma pàr-: 

mandante Arias; Roca bate Arredondo em Santa Rosa (Men- · 
doza), terminando a revolução. 
· 1876. A Republica Argentina toma posse da ilha do Cerrito. 
Lopez Jo1·dan, pela terceira vez, é derrotado em Entre Rios. 

1877. (14 de Março) Morte de Rosas em Southampton (29 de 
Dezembro), e do Dr. Alsina em Buenos-Ayres. 

1878. (12 de Novembro) Laudo do Presidente dos Estados-Uni-: · 
dos da America, R. B. Hayes, a favor do Paraguay. 

1879. Expedição do general Roca ao Deserto (14 de Maio). En· 
trega da Villa Occidental ao Paraguay. 

1880. A capital nacional transferida por Avellaneda para Bel-
grana (Junho); combates de Barracas, Puente Alsina e Corrales, 
(do. lado do Governo Nacional, Levalle, Racedo, Pellegrini, mi-
nistl'O da Guerra; do lado da Provinc.ia, Julio Campos, Arias; Hi-
lario Lagos; armistício; renuncia do ·governador de Buenos-Ayres, 
Dr. Tejeclor (1. o de Julho); Roca toma posse (12 de· Outubro); Bue-
nos-Ayres declarada capital da Republica (lei de 20 de Setembro). 

(1) Ver adiante, n'o Appendice, as instrucções de 1.0 de Feve-
reiro de 1869, dirigidas ao Conselheiro José Maria da Silva Para-
nhos (depois Visconde do Rio-B1;anco), Enviado Extraordinario 
e Ministro Plenipotenciario em Missão Especial no Rio da Prata 
e no Paraguay. · 

(2) Esta é a serie dos Governos Paraguayos depois de Lopez : 
1869-1870. Triumvirato : Rivarola, Loizaga e Bedoya. 
1870. (1. 0 de Setembro) A Constituinte decreta a Presidencia 

Provisoria da Republica, nomeando RivarolfL. Em 25 de Novem-
bro é jurada a Constituição. Rivarola primeiro Presidente con-
stitucional. São seus ministros Jovellanos, Decoud, J. B. Gil!, o ge-
neral Caballero e Loizaga. Ren}lncia de Rivarola em 1871. 

1871-1874. Jovellanos, vice-Presidente em exercício até 25 de 
Novembro de 1874. 

1874-1877. Gil!, que, em 12 de de Abril 1877, é assassinado nas 
ruas de Assumpção. 

1877 (Abril). - 1878, Novembro, o vide-Presidente Uriarte. 
1878-1880, Barero. 
1880-1886. General Caballero. 
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tida diplomatica que· será um verdadeiro jogo de esconder e 
dura'rá bem oito annos (1). Paranhos sustenta que o governo' 

(1) Os lances d'essa partida estão assim summariados, alguns 
d'elles, nas Falias do Throno do período : 

1869. Encerramento (15 de Outubro) : « Foi assignado, em 2 de 
Julho ultimo na cidade de Buenos-Ayres, o accordo para a orga-
nização de um Governo Provisório na Republica .do Paraguay. • 

1870. Abertura (6 de Maio): << O Governo trata de realizar com 
o Governo Paraguayo, de accordo com o Tratado .de 1.0 de Maio 
e Protocollos annexos, os· ajustes necessarios que nos afiancem a 

. permanencia e as vantagens da paz. " 
1870. Encerramento (1. 0 de Outubro): "Foi celebrado pelas Po-

tencias Alliadas e pelo Governo ·Provisorio o Accordo Preliminar 
de paz de 20 de Junho proximo passado : " 

1871. Abertura (3 de Maio): "Celebrou-se o Accordo Prévio dos 
Governos Alliados para os ajustes definitivos de paz com a Repu· 
blica do Parag"LULy. Espero que brevemente poderá pro.seguir a 
negociação e ser levada ao desejado termo, corno o ex1gem os 
direitos e interesses dos Alliados e da Naç~o Paraguaya. 

1872. Abertura (3 de Maio) : " Não tendo sido possível, como 
tanto desejamos, a negociação, em commum, dos Alliados com a 
Republica do Paraguay, celebrámos separadamente os ajustes 
definitivos de Paz. N'esta negociação, a que servio de base o 
Accordo . Preliminar dos mesmos Alliados, foram respeitados os 
compromissos contrahidos pelo Tratado de 1.0 de Maio de 1865. 
Os referidos ajustes suscitaram duvidas e reclamações da parte 
do Governo Argentino, mas conto que breve se fará justiça á bôa 
fé do Governo Brazileiro, conservando-se inalteraveis os vínculos 
de amizade, que tanto interessam aos dois Estados. 

1872. Encerramento e Abertura da Sessão de 1872-73 (21 de De-
zembro): c A desintelligencia que occorreu entre o Governo do 
Brazil e o da Republica Argentina, "relativamente aos ajustes de· 
finitivos de paz com a Republica do Paraguay, está, felizmente, 
resolvida, em termos justos e honrosos para ambas as partes, pelo 
Accordo. assignado n'esta Côrte a 19 do mez ultimo. " 

1874. Abertura (5 de Maio) : « Os ajustes definitivos de paz da 
Republica Al'gentina com à do Paraguay não estão ainda con-
cluídos : é, porém, de espera!' que o sejam pacifica e amigavel-
·mente. Para este fim temos prestado ao nosso alliaclo a coope-
ração a que nos obrigámos pelo Accordo de 19 de Novembro de 
1872. )) 

1875 .. Abertura da Sessão extraordinaria (16 de Março) : u Está 
definitivamente demarcada a fronteira do Imperio com a Repu-
blica do Paraguay. » · 

1875. Abertura da sessão orclinaria (3 de Maio) : « Tendo che 
gado a esta Côrte o representante da Republica Argentina, con 
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Provisorio deve acceitar « desde logo as condições de paz 
que estabeleceu o tratado de f. o de Maio de f86õ. » (i 0

• M~
momndum Paranhos de 30 de Abril de f869). Discute se tal 
governo tem autoridade moral e legál para os ajustes comple-
mentares d'esse tratado e opina pela affirmativa; pronun-
cia-se contra qualquer contemporização : « A guerra actual 
foi provocada por um Governo nascido de sua propria von • 
tade e que não tinha pot' norma senão essa mesma vontade 

. absoluta. Será exigivel da longanimidade dos Goverp.os 
alliados que esperem a eleição de assembleas soberanas e a 
organização de um poder executivo, mais ou menos limitado, 
para então firmarem com este as condições definitivas de 
uma paz com a Republica '? ... Seguramente não ha razão de 
Estado, não ha consideração de justiça, não ha exemplo na 
historiá das grandes guerra~ que têm flagellado a humani-
dade, nada ha que aconselhe, e muito menos que torne obri-
gatoria para os Alliados e para o novo Govemo Paraguayo, 

tinuam as negociações para complemento dos ajustes de paz entre 
a mesma Republica, alliada do Imperio, e a elo Paraguay. A bôa 
vontade e prudencia das Partes Contractantes afiançam quebre-
ve mente se conseguirá o r esultado que todos desejam. » 

1875. Encerramento (10 de Outubro) : « O Governo protestou 
contra o tratado ultimamente celebrado n'esta Côrte entre os Ple-
nipotenciarios elas Republicas Argentina e d~ Paraguay. Não 
tendo sido, porém, ratificado o mesmo tratado pelo Gove1;no do 
Paraguay, e havendo o elo Imperio recebido da Republica Argen-
tina explicações satisfactorias a respeito d'essa negociação e dos 
incidentes que então ocorreram, restabeleceram-se as antigas 
relações e o Governo hnperial continua disposto ao fiel cumpri-
mento do pacto de Alliança e do Accordo de 19 de Novembro de 
1872. )) 

1877. Abertura (1. 0 de Fevereiro) _: " Celebt·aram-se a 3 de Fe-
ver eiro de 1876 os Tratados de Paz, de Limites e de Commercio 
entre a Republica do Paraguay e a Argentina, com assisten:cia do 
Plenipotenciario Brazileiro, nos termos do Accordo de 19 de No- · 
ve mbro de 1872, ficando assim removidos todos os motivos de 
divergencia entre' o Brazil e a Republica Argentina sobre a inter-
pretação do Tratado de 1. 0 de Maio de 1865, e estabelecida entre 
as duas nações a cordialidade que a ambas tanto interessa. As 
forças braiileiras, que occupavam a capital do Paraguay, recolhe-
ram-se ao lmperio. " · 
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uma política de tão perigosa e prejudicial contemporização. » 
(Mêsmo· Dfemo1'Cindzmi Paránhos, de 30 de Abril de 1869.) 

É a Republica Argentina que se· oppõe a isso. O Tratado 
de 1. o .de Mâio, diz 'ella, declarou soltimnemente que os 
Alliados não faziam a guerra ao povo paraguayo, mas sim ao 
seu govemo; os Alliados « comprometteram-se solemnemente 
a respeital' a soberania, integl'idade e independencia da Re~ 
publica do Paraguay; e como consequenCia « a deixar ao 
Paraguày liberdade ·para organizar-se, uma vez vencido 
Lopez li, e estipularam que com o gqverno nascido d'essa 
organiz~ção celebradam os tratados de paz. o: Ainda não 
chegou o momento assignalado no Tratado para a organi-
zação do Paraguay ... · Se, pois, as Potencias Alliadas · estão 
compromettidas a respeitar a soberania e a independencia 
do Paraguay; se os poucos homens que éscaparam á bar-
bara destl'uição, a que os condemnou o dictador d'aquelle 
desgraçado paiz, têm, segundo nossos proprios compromis-
sos, o direito de escolherem o govel'no que quizerem, não po-
deremos hoje exigir, justamente de um governo estabelecido 
por nossa vontade, que celebre tl'atados que só podem ser 
negociados em virtude das attribuições conferidas aos poderes 
constituídos pela lei fundamental ou pela soberania original 
do povo, e que compromettam os direitos e intel'esses .perma-
nentes do paiz. : . Quasi todos os povos da terra têm olhado 
com aversão para a guerra do Paraguay, porque têm desçon-

• fiado de nossas intenções. Não devemos portanto dar pre-
textos para que se apoiem aquellas apprehensoes ... )) E mais : 
« A mesma circumstancia de havei' durado a guerra mais do 

. que se havia previsto, aconselha que se não anticipem os 
factos, que tinham uma epoca fixa, quando pensavamos que 
só se tratava de uma campanha curta e facil, e que encontra-
riamos depois da victoria um povo que correspondesse ás · 
nossas · exigencias de garantias para o futuro. Hoje o Para-
guay está exhaüsto. O barbaro dictador, que combatemos, tudo 
assolou e arrasou. Depois da ·victoria definitiva os alliados se 
encontrarão com um cadaver. >; (llfem_omndwn de Mariano· 
Varela, de 8 de Maio·, 1.869.) 
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É, assim, o Ministro das Relações Exteriores da Republica 
Argentina quem, em 1869, se oppõe a que se celebrem imme-
diatamente com o Governo Provisorio Paraguayo os tratados 
de paz, que dariam á Republica Argentina os limites do Tra- · 
tado da Alliança (1). Os seus motivos são de generosa consi-
deração pelo vencido e ' de Direito Publico ; na realidade, 
porém, podem encobrir desconfiança contm o alliado: a con-
vicção de que o Governo Provisorio da Assumpção seria _um 
automato do Imperio; a antipathia ao Tratado de 1 o de Maio, 
á política de Mitre, mesmo quando adquiria vastos territorios 
para a Republica; a opposição ao Protocollo, que prohibia as 
fortificações á margem do rio ; a aversão, como elle mesmo 
diz, á guerra do Paraguay. Se o Chaco, desde o Pilcomayo até 
a Bahia Negra, não é hoje territorio argentino, deve-o a Repu~ 
blica Argentina, provavelmente, a Sarmiento e a Mariano V a~ 
reJa, que não se quizeram aproveitar da occasião que Paranhos 
lhes offereceu em 1869. Foi essa uma política de generosi-
dade ou de desconfiança? desinteressada · ou ambiciosa, ou 
apenas caprichosa, simples opposição a Mitre e á Alliança? Só 
o historiador argentino poderá dizel-o. O facto, porém, é que 
o Paraguay só · conservou o Chaco pela desistencia que o pri-
meiro ministro das Relações Exteriores do Presidente Sar-
miento fez do direito de conquista em 1869, e pela pertinacia 
corn que Para.nhos, que lhe offerecera cumprü· o Tratado de 
1 o de Maio, uma vez consignada tal desistencia, fel-a valer 
a .favor do vencido. 

É Paranhos quem insiste para que o Governo Provisorio 
acceite desde logo o Tratado de 1 o de Maio de 186õ com 
todas as suas consequencias : « E o que propõe o plenipo-
tenciario Brazileiro, além das condições expressas no Memo-
randum de S. Ex. o Sr. Ministro das Relações Exteriores? 
Que o Governo ·paraguayo adhira ao Tratado da Tríplice 

(1) " O Ministro do Bt·azil andou por mais de um anno nas 
ante-salas do nosso, pretendendo fazer cumprir o. tratado, que, no 
pensar elo nosso ministro, era iníquo. " .(La Na_eion, de Buenos:.. 
Ayres, 1872.) 
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Alliança, como condições· preliminares iié paz; isto · é, que 
acceite as condições, que os Alliados assentaram n'aquelle 
tratado como reparações legitimas e garantias · indispensa-
veis a uma paz honrosa e segura entre elles e a Republica . 
do Paraguay. Porque não poderão e não deverão os Allia-
dos ;incluir aquella condição essenéial no seu accôrdo com 
o Governo Provisorio ? >> (2° . Jlfeniorandum Paranhos, de 
:17 de. Maio de 1869). É o Governo Argentino quem resiste 
em nome do vencido : « Todavia o Governo Argentino 
sustentou ha mui pouco tempo, em discussões com o repre-
sentante de S. l\:1. o Imperador do Brazil, que a victoria não dá . · 
ás Nações Alliadas direito para declararem, por si, limites seus, 
aquell.es que o Tratado assignala. Crê o meu Governo hoje, 
como então, que os limites devem ser discutidos com o 
governo qÚe se estabelecer no Paraguay, e que a sua fixação 
será feita nos tratados que se ce~ebrarem, depois de exhibidos 
pelas partes contractantes os titulos em que cada- uma apoiar 
seus direitos » (Nota de 27 de Dezembro, :1869, de Mariano 
Varela, ao Go'verno Provisorio do Paraguay). De fórma que se 
o Accordo de 2 de Junho de :1869 não resolveu definitiva-
mente a .questão, ainda não controvertida dos limites, foi pelo 
veto argentino. Além do mais, estava no poder o Gabinete 
Itabor-ilhy, que só aspirava acabar guet't'a, e não deixar 
lançar o germen de outra; não podia ser melhor a occasião, 
para o Governo Argentino, se cjuizesse, de ligar o Brazil, 
ainda mais do que esta v a pelo artigo :16 do Tratado do l • de 
Maio; em vez d'isso, talvez sem o .pensamento de desligar-se 
d'esse Tratado, elle só fez alfrouxar, senão desatar, aquelle 
laço . . 

Aattitude inesperada de Varela correspondia tanto ao desejo 
intimo de Paranhos e_ ao espírito da escola conservadot·a de 
protecção ao_· Parag1.1ay, que bastou o ministro argentino 
insinuar a disposição de · não coagir materialmente o vencido, 
para o plenipotenciario brazileiro dar-se por· convencido e 
abundar nos mesmos generosos sentimentos. Foi ó que acon-
teceu por occasião das declarações de Varela(Dezembrodei869), 
de que, occupando o Chaco, a Republica Argentina não 1·esol-
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via a questão ,ele limites, os quaes deviam ser discutidos com 
o govel'no permanente do Paraguay, e resolvidos conforme os 
títulos exhibidos. Em Março de 1870, porém, a guerra estava -
terminada; tratava-se de celebrar, entre os Alliados, os ajustes 
para o tratado definitivo de paz, e Paranhos tinha recolhido a 
proveitosa lição de Varela. Um anno, no dizer da Nacion, 
tinha elle em vão solicitado do Governo . Argentino que. ulti-
masse a paz nos termos do Tratado de 1 o de Maio. Era o Go-
vemo Argentino que reluctava, sem se poder adivinhar o mo-
tivo, ao seu proprio interesse, ·ao concurso que depois havia 
de reclamar como. casus frecle1'is. A Alliança perdera o carac-
ter que tinha um anno antes, quando Paranhos a qualificava 
(Memomnclum de 17 de Maio, 1869) de unica talvez na ,his-
to?·ia pela co1'clialiclrúle e p1'uclencia com que tem sido· man-
tida, a despeito elas contm1'iedaeles ela gum·m e elas machi-
nações de seus adve1'Sa1'ios ... »Era 'essa a situação quando o 
Conselho de Estado foi convocado em Abril de 1870 pelo se-
guinte Aviso do ministro interino dos Negoci0s Estrangeiros, 
Barão de Cotegipe : ' 

« O Ministro do Brazil em Missão especial ao Rio da Prata, 
Conselheit·o José Maria da Silva Paranhos, tem instrucções 
do Governo Imperial para negociar- e assignar um accôrdo 
preliminar de paz entre os Governos Alliados e o Governo 
Provisorio ela · Republica do Paraguay. _ 

<< Logo que teve lugaí· o feito do 1° de Março, o Conse-
lheiro Paranhos dirigio-se aos · Alliados, convidando-os a 
reunirem-se na Assumpção para o referido fim. 

« Na carta ao Ministro da .Republica Al'gentina eram in-
dicados os pontos sobre os quaes devia versar a negociação. 
Eram estes : 

« 1. o Declaração da paz ent1·e as Nações Alliadas e a ~epu
blica do Paraguay. 

« 2. 0 Acceitação pelo Governo Provisorio das copdições de 
paz estabelecidas pelo Tratado de 1° de Maio de 186õ e Pro-

. tocollos annexos, salvo qualquer modificação em que, no 
interesse da Republicado Paraguay, concordassem os Alliados. 

« 3. o Liberdade de navegação ·nas aguas territoriaes da 



284 . UM ESTADISTA DO I-MPEHIO · 

Republica, não podendo esta levantar novas fortificações pat·a 
estorvai-a . 

« 4. 0 Garantia, dada pelos Governós Alliaqos, de não pôrem 
o menor obstaculo á eleição do Governo permanente da 
Republica. 

c< D. o. Concessão de apoio moral _e material para a manu-
tenção da ordem publica e do regimen legal da Republica, 
emquanto alli pet·manecesse alguma parte dos exercitos 
alliados. 

« 6. 0 Estipulação de segura-nça, quanto aos chefes militares 
que acompanharam o Marechal Lopez, al).tes ·e até á sua 

· ultima derrota, que fossem julgados perigosos á paz interna 
·da Republica e á dos Esta_dos Alliados . 

·«' Sendo estas bases comp1unicadas ao Governo Imperial, 
,foram approvadas com pequenas modificações ou declal·ações. 
Assim: · 

« 1. o Que o apoio material promettido não deverá se1· 
obrigatorio, ficando-nos a liberdade de apreciação e de acção, 
quando elle fósse solicitado . . 

« 2. 0
- Que fazendo-se referencia á garantia da indepen-

denciã do Pamguay, não se estabelecesse, no accôrdo preli-
minar, o seu modo pratico. 

« 3. o Que Jlão se fixasse prazo certo á retirada de nossas 
forças, declamndo-se apenâs que ella se faria no mais breye 
prazo ·possi vel. 

« 4. 0 Que não se tratasse separadamente com o Governá 
provisorio ou permanente, salvo recu~a abso}uta dos Alliados 
de chegarem a um accôrdo razoavel, e nesta _hypothese d~veria 
precedet· consulta ao Governo -Imperial, e ordem expressa 
para assim proceder-se. 

« Os Governos Alliados promptamente nomearam Plenipo-
tenciarios, que se reuniram na capital do Paraguay. 

(( Era muito natural suppôr-se que, inteirados do pensa-
mento do Plenipotenciario Brazileiro, não compareciam alli 
senão para realizai-o completamente ou com pequenas modi-
ficações. 

« Infelizmente, o Ministro Argentin~ não só recusou entrar 
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em aju~tes sobre as bases propostas, como até mostrou-se 
· · baldo _de lnstrucções que o habilitassem a -acceital-as, mesmo 

modificadas, regressando incontinente, e a pretexto de 
molestia, a Buenos-Ayres . . 
. « Entretanto; pedio ao nosso Ministro e ao da Republica 
Oriental, que propupessezum outro projecto de accôrdo, QUe 
removesse as difficuldades que tolhiam o seu consentimento, 
promettendo esforçar-se para que fosse acceito pelo seu 
Governo. 

« Accedendo -aos seus desejos, e no interesse da Alliança, 
propuzeram os dois Plenipotenciarios um outro projecto, que, 
contendo os mesmos prin6pios que acima ficam ennunciados, 

· deixava, com tudo, maior largueza ao ·tratado definitivo de paz. 
« Por communicação do Ministro Residente do Brazil em 

Buenos-Ayres, com data ·de 11 do corrente, constl!_ ·que o 
Governo Argentino não estava disposto a acceitar o projecto 
offerecido pelo Conselheiro Paranhos, insistindo em não 
tratar COfi?. o Governo Provisorio; mas · em data de 14 dá 
pa1·te de que o mesmo Governo resolvera mandar propôr 
algumas modificações ao projecto, tendo desde logo expedido 
ao General Vedia os poderes precisos para ultimar a nego-
ciação, se as modificações fossem acceitas pelos Plenipoten-
ciarios Brazileiro e Oriental. 

« Não declara, porém, o nosso Ministro Residente, que 
aliás conhecia os .termos do projecto, em que consistiam as 
modificações propostas. · ~ 

« O Governo Argentino sempre se oppqz a fazer quaesquer 
ajustes com o Governo provisorio do Paraguay, opinião esta 
que nunca acceitámos, e ao contrario combatemos, não c,on-
cordando que ella fosse inserida-no Accôrdo de 2 de Juriho do 
annd passado, como desejava o dito 'Governo. Parece-me, 
portanto, q1:1e . propondo agora modificações ao projecto ' de 
acéordo, aba:ndona o principio que sustentava; mas podendo 
acóhtecer . q,ué . as· modificaçõe~ sejam de ordem tal que não 
possam ser por nós acceitas, julga o Govei·no ·dever ouvir o 
parecer do Conselho d'Estado sõbre os seguintes quesitos : 
- o: 1. o No caso de que o Gover~no· Argentino persista em não 

/ 
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tratar com o Governo Provisorio da Republic~ do Paraguay, 
ou as modificações por elle propostas sejam de natureza tal 
que não possam ser acceitas pelos Plenipotenciarios 'Brazi-
leit·o e Oriental, póde e deve o Brazil tratar separadamente 
com o Governo Provisorio do Paraguay sdbre os prelimina1·es 
de paz? 

« Decidindo-se pela affirmativa : 
« 2.• Deverá exigir, pelo accôrdo preliminar, mais ou menos 

do que as condições que ficam acima indicadas? 
« 3.• Deverá ahi resalvar não só os seus direitos .como 

tambem os dos Alliados? 
« 4. • Considerar-se-ha por este facto rota a Alliança, ou, 

não obstante elle, poderão os Alliados novamente entender-se 
para a celebração do tratado definitivo? 

« n.• Se o Governo Argentino der, por este ou por qual-
quer outro fa-cto, a Alliança como rota, deve o do Brazil 
acceitar simplesmente a declaraçao? 

« 6.• Se acceital-a, cessam para nós as obrigações que con-
trahimos para com a Republica Argentina em virtude do 
Tratacl.o de 1. • de Maio de 186!)? >> 

É este o voto de Nabuco na reunião do Conselho de Estado 
pleno em 26 de Abril (1870) : 

« Opina quanto ao primeiro quesito pela negativa : o 
Governo do Brazil não deve tratar separadamente com o 
Governo Provisorio do Paraguay sobre os Preliminares da Paz. 

« A guerra foi feita pelos Alliados, a paz deve ser tambem 
feita por elles ; é esta uma condição ~o Tratado rle Alliança, 
art. 6•. 
. « Se, como está estip~lado nesse Tratado, os tratados defi-
nitivos devem ser collectivos, a consequencia é que o tratadq 
preliminar o seja, porque o tratado preliminar é a base dP!l 
tratados definitivos, e estes a sancção e complemento daquellfl . 

« Até certo ponto é justificavel a repugnancia do Estado 
Argentino em tratar com o Governo Provisorio, pprqu&nto 
um Governo Provisorio era uma bôa providencia para animar 
a resistencia occasional contra Lopez, e inspirar confi·ança. á 
população pa1·aguaya, mas não tem todas . as con~ições de 
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legitimidade par~ represe_ntar o Paraguay a respeito de um 
tratado. 

« O _procedimento do Brazil, separando-se da RépubHca 
Argentina e tt'atando á sós sobre a paz, póde trazer difficul- . 
dades diplomaticas muito graves e imprevistas. 

« E não ha . necessidade deste procedimento. 
. « A paz com o povo paraguayo é um principio conven-
cionado, um facto consummado moralmente desde o Accordo 
de 2 de Junho de 1869, acceito pelo Governo Provisorio em 
1 t de Junho do mesmo anno. 

« A paz é entre os alliados um principio consagrado nó 
Tratado de Alliança, desde que cahisse Lopez ; é um facto 
consummado desde o Aquidaban. 

« E. pois, para que preliminares de um facto consummado? 
« Os tratados preliminares têm por principal objecto fazet' 

cessar as hostilidades, evitar a effusão de sangue emquanto 
se faz o tratado definitivo. 

« Pois bem, cessaram as hostilidades; as forças já se têm 
retirado; as condições de paz estão no Tratado de alliança, 
virtualmente comprehendido no Accordo de 2 de-Junho; a paz 
foi proclamada perante o mundo por meio de Circl.].lares 
diplomaticas do Governo Imperial. 

« Assim que- o tratado preliminar não tem razão de ser. 
« 2. o Quanto ás· bases do tratado preliminar concorda com 

o que disse o Conselheiro de Estado Visconde de S. Vicente. 
« 3.° Fazendo o _Brazil o tratado preliminar, só por si e 

sem os Alliados, não deve tratar ahi dos direitos delles, que 
são terceiros, sendo que ~udo - quanto tratar terá contra \li a 
maxima - inter alios. 

« 4. 0 Esta questão só pelo Governo Argentino poderá ser 
resolvida. 

« O Brazil dirá que o tratado singular não é rompimento; 
o Governo Argentino dirá ·naturalmente que é. 

« õ. o Todavia o Governo do Brazil não deverá acceitar sem 
contestação a declaração do Governo Argentino do rompi-
mento da Alliança. 

« Os principios internacionaes convencionados no Tr:atado 
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da Triplice Alliança, como seja a independencia e soberania do 
Paraguay, a navegação dos rios e outros semelhantes, estão 
ajustados entre os Alliados, e são para elles· inviolaveis, e 
independentes de outros tratados. >J • 

Entt·etanto, em 9 de l\iaio (1870), Paranhos,-Varela e o Pleni- · 
potenciario Oriental, Adolfo Rodriguez, fazem um novo proto- · 
collo em que accOl'dam negociar em Assumpção os prelimina-
res de paz com o Governo PrQvisorio, e declarar terminada a 
guerra, sujeitando-se o Governo Paraguayo ás estipulações do 
Tratado de 1. o de Maio como condições preliminares, salva 
qualqzte·r mod·ificação, que, po1· mutuo assentimento e no inle-
1'esse da Republica do Pamguay, possa se1' adaptada no tmtado 
definitivo. Em 20 de Junho, na Assumpção (entre Paranhos, 
Julio de Vedia e 'os membros do Governo Provisorio) é assi-
gnado o Accordo, com a modificação proposta pelo Governo 
Paraguayo àe que « acceitava en su fondo, em substanda, o 
J:ratado da Triplice Alliança, reservando-se para os ajustes 
definiti~os com o Governo permanente as modificações d'este 
mesmo Tratado que possa propô!' o Governo Paraguayo no 

. interesse da Republica. " Ninguem sabe qual dos Alliados 
julgou maiot' es.sa conquista : se a Argentina, que insistira 
por ella ; se o Brazif, que ella vinha tirar da mais séria diffi-
culdade, porque a occupação de toda a margem direita do 
Paraguay pela Republica Argentina tornaya, no sentimento 
quasi geral dos nossos estad·istas, tão irris'oria a passagem de 
Humaitá e a penosa campanha que tantos sacrificios uos 
custou, como a independencia do Paraguay que iat'nos 
garantir. « O Plenipotenciario Argentino, » diz o Protocollo, 
« concordou com esta · resalva, declaran~o que as intenções 
rectas e amigaveis . do seu Governo· não poderiam ser melhor 
Ínanifestadas do que o foram em suas Notas relati~as á occu-
pação da Villa. Occidental. Que ahi est.á bem expresso que o 
Governo Argentino não quer usar do seu direito de vencedor 
·para resolver a questão de limites, mas dirimil-a por um 
accordo amigavel, á vista dos titulas de uma e outra parte. » 
Por súa vez: o Plenipotenciario Brazileiro << confirmou tam-
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bem a iutelligericia, que acima se dá ao Art. 2. 0 substitutivo, 
não sendo intenção dos Governo Alliados conquistar territorios 
pelo direito da victoria, mas exigir sómente o que é de seu 
perfeito direito, respeitando igualmente a integridade terri-
torial da Republica, como solemnemente declararam no _seu 
mesmo Tratado de 1 o de l\'laio Je 1865. » 

lll . - O direito de Conq~ista.- Discurso de N abu_co. 

Essse accordo apparente, porém, não devia ser senão o 
começo de uma longa tactica para inutilizar a política que 
cada um dos Alliados presumia da parte do outro . Paranhos, 
satisfeito com esse primeiro resultado, e com a reconstituição 
Llo Republica do Paraguay em que se empenhara durante 
quasi dois annos (1), volta ao Rio de Janeiro a tomar parte 
nos trabalhos da Sessão , reassumindo o cargo de ministro 
dos Negocios Estrangeiros (Setembro, 1870). É n'essa situâ-
ção, para o Paraguay e os Alliados, que Nabuco pronuncia, 
em 12 de Julho, o seu discurso contra o direito de conquista :-
Referindo-se a uma l\'lemoria publicada em 1869 na Colombia 
por Queijano Otero, bibliothecario nacional, e analysando o 
motivo das queixas contra o lmperio, da parte dos nossos 
limitrophes, elle sustenta que não devíamos seguir a politica 
dos princípios absolutos, mas, sim, a da transacção : 

cc Eu vejo na l\'lemoria de que vos fallei, como synthese 
das queixas contra o Brazil, esta que vou dizer-vos : essas 

(1) Referindo-se a esse período da vida do Visconde do Rio-
Branco , disse Eduardo Prado ultimamente (Revista Moderna, de 
15 de Dezembro de 1897) : « Foi então que se vio esse diplomata 
de Imperio, vencido o P araguay, receber o singular e pesado 
encargo de conservar a existencia política d'aquelle paiz, indis-
pensavel para a segurança do Brazil, de formar u·m Governo 
Proviso rio paraguayo e de crear, elle, estadista de uma monar-
chia, toda a machina de um governo r epublicano. Não se vio 
outr'ora a Republica Romana r egulando a successão dos Reis 
nos thronos dos seos Alliados ou vassalos? ... " 

IH 19 
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Republicas querem para base de seus tratados o uti possidetis 
que ellas chamam legal, isto e, fundado nos tratados ela Corôa 
de Portugal com a Corôa ele Hespanha, e o Brazil quer para 
J)ase essencial dos seus tratados o uti possidetís de facto , 
u.ti possidetis fundado na occupação. Senhores, não se pódc 
nesta materia seguir absolutamente um principio , porque 
qualquer principio eleve variar conforme as circumstancias 
individuaes de cada um elos Estados . E, sem duvida, se que-
remos um principio absoluto, devemos reconsii:lerar a nossa 
politica, porque será inutil querer tratados . 

« Senhores_, um principio absoluto, ou na diplomacia ou 
na política, e cousa fatal. Vêcle como a Inglaterra vive feliz; e 

. porque a Inglatei~ra com seu patriotismo não segue nenhum 
principio absoluto, nem na sua política nem na sua diploma-
cia : a logica mata a política e a diplomacia, cujo caractet' e 
sempre relativo. O pl'incipio absoluto ela legitimidade que 
Talleyrand sustentou no Congresso de Vienna, porque se 
empenhava pela causa da Saxonia e pela desenthronização de 
Murat, Rei de Napoles , comprometteu a causa de outras na-
cionalidades, e ela propria Féança. 

« A minha opinião, pois, se resume em que não tenhamos 
um prinQipio absoluto para os tratados com os nossos visi-
nhos. O que desejo e uma política larga , sem princípios abso-
lutos, com o an imo de transacção . 

« Temos uma superficie tão vasta, que podemos, sem du-
vida, fazer a concessão de terrenos desertos, alagadiços , incul-
tos, que não nos servem, mas que podem servir muito aos 
nossos vizinhos. 

« Nisto, senhores, ha um geancle pensamento; e inspirat' 
confiança aos nossos_ vizinhos, desmentir, aos olhos elo mundo, 
esse espírito ele conquista que se nos attribue; basta-nos o 
clesar ela escravidão. >> 

Passa entã<:J a occupar-se elo Paraguay perante a Alliança : 
« Esta política larga que eu desejo, que, sem duvida, o paiz 

deseja, esta política larga para carear a confiança dos nossos 
visinhos e as sympathias do mundo civilizado, eu não a 
posso esperar elo Ministerio ele 16 de Julho, desde que o nobre 



A QÚESTÃO ARGENTINA 291 
I 

I\'linist~o dos Negocios Estrangeiros (Cotegipe, então ministro 
interíno) proferiu, na outra casa do Parlamento, as .pálavras 
que foram aqui censuradas pelo meu nobre amigo, senador 
pela Bahia (Zacharias). · ·. 

« Sem duvida, senhores, se a guerra contra o Paraguay 
foi por causa de limites, se exhaurimos sangue brazileiro e 
capitaesbrazileiros por causa dos terrenos alagadiços do Apa, 
confirmado está o espírito de conq,uista, que se nos attribue, 
espírito tanto mais atrevido e exagerado, quanto e immensa 
a somma de capitaes despendidos e o sangue brazileiro der-
ramado. 

<< Eis ahi o que disse o nobre Ministro dos Negocios 
Estrangeiros na outra casa do Parlamento : « Tendo feito a 

<< guerra por estas questões (de limites), havemos resolvei-as 
<< segundo a justiça a que nos julgamos com direito e que firma-
<< mos pelas armas. :o Pois bem, senhores, a explicação que 
deu a estas palavras o nobre Ministro dos Negocias Estran-
geiros não satisfaz; essas palavas só têm o sentido que ellas 
soam; ·só nma errata, só a supptessão dellas pócle salvar a 
intenção do nobre Ministro, a menos que as pa1avras não 
sirvam para exprimir o éontrario do que queremos. 

<< Ouvi, com a benevolencia que me inspiram a amizade 
que consagl'o a S. Ex. e a admiração que tenho pelos seus 
talentos, as explicações do nobre Ministro; mas me parece-
l'am ellas improcedentes. 

<< S. Ex. disse : (lendo) - O que eu disse na Camal'a elos 
<< Srs . Deputados é que o motivo, que nos levou ao Pa!'aguay, 
<< foi sem duvida o elesaggravo ele uma affronta; mas per-
<< gunto ao nobre senador qual foi o motivo que levou Lopez a 
<< provocar-nos? Certamente que todas as suas vistas eram a 
<< respeito de limites ... )) 

<< Que temos nós com as intenções e com o pr·ocecler ele 
Lopez, para explicar as nossas intenções e o nosso proceder '? 
Porque Lopez deu um motivo ostensivo para a guerra, dir-
se-á que a causa impulsiva da guerra foi a questão de lilnites? 
O que temos nós com os motivos de Lopez? 

<< Senhores, em honra elo nosso caracter nacional, a guerra 
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defensiva que sustentámos a to~o transe e com tantos sacri-
ficios contra o Paraguay, não foi por causa de limites (apoia-
dos). Não é possível que sacrificass~mos tanto sangue, tantos 

. capitaes ; que caracterizassemos esta guerra _ por um duello 
de morte ~om Lopez ... (O sr. Zacharias : - Pm· causa de 
terras) ... por causa de terras; os motivos da guerra são os 
mesmos motivos ·da Alliança. 

«Vejamos no Tratado da Alliança quaes foram esses motivos. 
« Eis-ahi, na exposição dos motivos : (Lê) -Persuadidos 

. « de que a paz, segurança e prosperidade de suas Tespectivas 
« nações tornam-se impossíveis emqm_mto existir o actual 
« Governo do Paraguay, e que é uma necessidade imperiosa, 
« reclamada pelos mais elevados intere~s_es, fazer desapparecer 
« aquelle governo, respeitando a soberania, independencia e 
« integridade territorial da Republica do Paraguay, etc. » 

« A questão de limites, senhores, não foi senão uma ques-
tão accidental; não foi a causa impulsiva da guerra (apoia-
dos); é bem expresso o art. 16 do Tratado da Tríplice Alliança 
(TA) : - « Para evitar as dissenções e guerras que traze.m 
« comsigo as questões de limites, fica estipulado que os go-
« vernos aUiados exigirão do governo do Paraguay, qu~ ce-
« lebre com os respectivos govel'nos tratados definitivos de 

- « limites.>> E o art. 6. 0 ainda é mais decisivo : « Os.alliados 
« se compromettenísolemnemente a não deporem as armas, 
« senão depois de derribada a autoridade do actual governo 
« do Paraguay. >> Eis ahi; não foram os limites a causa da 
guerra. (O sr. Zacharias : - Apoiado, nem mediata, nem 
immediatamente) ... 

« · Como a questão de limites não foi a causa da guerra, o 
watado de paz não depende tambelli da solução dos limites. 
Estes limites são objecto de tratados individuaes com as sobe-
ranias alliadas e não fazem parte dos tratados collectivos, que 
versam sóníente sobre a navegação dos rios e outras ques-
.tões de direito publico. 

« Assim, diz o art. 16 : « Os Alliados exigirão do Governo 
« do Pal'aguay que celebre com os respectivos governos tra-
« tados definitivos de limites. >> 
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« Assim diz o art. 1(;) : $( Os Alliados se garantem recipro-
« camente ... >> Esta garantia accessoeia seria desnecessaria 
se os limites fizessem objecto do tratado collectivo, em o quaJ 
os Alliados todos são partes e não garantes; em o qual todas 
as estipulações estão sujeitas á mesma sancção dos tratados 
collectivos. 

« Assim o mesmo art. 17 : « Que no caso, em que um dos 
« Alliados não possa obter do Govemo do Pat·aguay, etc., os 
« outros empregarão activamente os seus esforços">> : estas · 
palavras mostram clal'amen te que os tratados de limites são 
indivicluaes; que cada um dos Alliados deve fazer o seu com--o 
Paraguay, sendo o.s outros alliados ·garantes, e intervindo 
com seus esforços no ca.so do ar.t. 17. A disposição desse 
artigo seria ociosa se os limites devessem figurar no tratado 
collectivo de paz. 

« Esta distincção que faço é conforme o principio da sobe-
rania _territorial, porque cada nação é exclusivamentê com-
petente para tratar e decidir sobre os seus limites sem inter-
venção de outras nações. 

« Portanto a paz não dependeu dos limites, e o tra.tado 
defin itivo de paz tambem não depende dos tratados de limites, 
que cada uma das soberanias fará com o Paraguay. 

« Tambem no Congresso de Vienna houve um instru-
mento geral, e seguiram-se tratados especiaes entre as partes 
interessadas quanto aos respectivos territorios . 

« Outra pt·oposição do nobre Ministro nãó eleve passardes-
percebida; é que o Paraguay não pócle recusar os limites esti_. 
pulados nó Tratado da Tríplice Alliança, porque não vamos 
tratar estas qiiestões de limites como com qualquer nação . 
soberana no uso pleno de sua soberania (O sr. Zacharias :. -
Esta é bôa). 

« Esta proposição do nobre Ministro, a meu ver, é insus-
tenta~el, nem só á face dos principias como mesmo á face do 
clieeito convencional, consistente no Tratado ela - Tríplice 
Alliança . 

cc Senhores, a guerra se resolve ou pelos tratados de pa_z, 
ou pela submissão. A guerra do Paraguay findou, como 
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estava previsto pelo Tratado ela Triplice Àlliança; por um tra-
tado ele paz e respeitada a soberania e integridade elo Para-
guay. Vejamos qu al é , conforme 1-Ieffter , a theoria elos trata-
dos ele paz : (Lê) « Os tratados. de paz, diz 1-Ieffter , são con-

• « venções pelas quaes duas ou mais soberanias, - de uma 
cc maneira solemne, declaram findas as hos.tilidacles entre 
cc ellas , sem que fique uma na depenclencia el a outl'a . )) Eis 
cc ahi : É o <'1ue distingue o tratado de paz el a submissão, de-
cc cli ~io. cc Todas as regras das convenções publicas, em geral, 
cc são eminentemente applicaveis aos trataqos el e paz. )) 

cc E, pois, senhores, á vista des ta doutrina, que é ta mb_em 
a. elos outros autores, pócle- se acl mi ttil' a doutrina elo nobre 
Ministro elos ~egocios Estrangeiros, ele soberania e meias 
soberanias , soberanias que não são soberanias? 

· cc A verdade é, senhores, que, quando a guerra se conclue 
por ~ratados ele paz, e estes não estipulam a cessão de territo-
rio, cessando a occupação bellica , o terri torio é resti tuiclo 
com o uti possicletis anterio!' á guen a, e como era antes da 

-guerra, apenas com as deteriorações causadas pela guerra. 

-· 

· « .É o que se dá para com o Par.aguay, cuj a soberania , 
independencia e integridade, o Tratado da TI·iplice Alliança 
garante, excluindo assim toda a icléa de conqui sta, toda a 
cessão de terri torio. A questão de limites não importa cessão 
de terri torio ; é a mesma questã.o anterior á guerra, dependente 
do direito preexistente, e não fundada no effeito da: guerra . 
E , como já demonstrei, a paz não depende da questão de 
limites, cuja solução terá logar como teria se não tivesse 
havido guerra (O sr. Paranaguá : - Não ha conquis ta .) 

« Vàmos ainda ao direito convencional. O direito conven-
cional é o mais expresso que é possivel , senhores . 

cc Diz o tratado : (tê) cc É uma necessidade imperiosa fazer 
cc desapparecer aquelle governo, respeitando- se a soberania, 
cc independencia e integridade terri tQ_rial da Republica do Pa-
cc raguay . )) 

« Eis ahi : a Triplice Alliança comprót'nc tteu-se a n1anter a 
soberania, independencia e integridade do territorio; não fez 
distincção entre vencedor e vencido. 
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« Mas, disse o nobre Ministt'o, a guet'i'a que dirigimos 
contra o Govet·no do Paraguay foi de facto contra a Republica 
do Pat'âguay, porque es ta, · voluntariar~ ente ou · coagida, 
apoiou o diétador. Nem taes expressões são sem exemplo na 
historia. Assim aconteceu com a França na guerra dos Allia-
dos contra Napoleão. Elles declararam que a guerra não era 
feita á França, mas sim a Napoleão, cuja existencia era incom-
patível com a paz ela Europa. Mas a França é qu e soffreu as 
consequencias ela guerra. 

« Sr. presidente, eu não posso admitir tambem esta dou-
tt'ina elo nobre Ministro elos, Negocias Estrangeiros, porque 
ella importa a consagração ela fé punica como um principio 
da execução elos tratados. Oh! sim; nos tratados podemos 
pt·ometter tudo, mas podemos ao depois fazer o que quizer-
mos. 

« E que comparação, senhores , póde ter o nosso tratado 
defin itivo ele paz com o Paraguay e a resolução ela paz ela 
Europa em 18Hi? 

q O Senado sabe que o Congeesso ele Vienna não teve por 
fim a paz ela França sómente; o Congeesso de Vienna , como 
os Congt'essos que o tinham precedido, de Westphalia e 
Utt'ech t, teve por fim, ainda com mais amplitude, regular o 
dít'eito publico da Europa, conforme a celebre política de equi-
líbrio, e por consequencia a reconstrucção elas nacion~lidades 
e a limitação elas frontcieas no sentido desta política de equi-
líbrio. Ora, sendo assim, vós sabeis que a França, da qual 
essa política mais se temia, devia soffrer, como soffre!J, 
recuando suas fronteims até ~s de 1192 e perdendo suas con-
quistas . 

« Mas não foi a França só que soffreu o despotismo da 
Santa Alliança, isto é, das' quatro nações preponderantes !J.O 
Congresso de Vienna. A Europa toda foi revolvida; muitas 
nações viram suas fronteiras alteradas, e algumas naciona-
lidades foram supprimiclas, como a infeliz Polonia. 

cc Ora, o que tem de commum este grande acto do Con-
gresso de Vienna com a questão do Paraguay? As expres-
sões · do nobre Ministro, esta comparação com o Congresso 
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~de Vienna, querem dizer que os Alliados se julgam investidos 
do mesmo poder que a Santa Alliança para entender com a 
integridade do Paraguay e ate com a sua nacionalidade? 

« O Tratado da Tríplice Alliança protesta contra isto; e a 
conquista está fóra deste seculo : · não e n1ais o tempo 
d'ella (1) ... 

« Mas o nobre Ministro dos Negocios Estrangeiros proferio 
o tollitu1· questio, quando invocou a lei do vencedor. Disse 
elle na Camara. dos srs. Deputados : - « O Paraguay não 
« póde recusar os limites, porque é a lei do vencedor. » Estas 
palavras do nobre Ministro foram ainda mais inconvenientes 
do que as de Alexandre da Russia ditas a Talleyrand quando 
se oppunha á annexação da Polonia. Dizia elle a Talleyrand : 
« Se vos· offendeis,· quando conto com o voto de todas as 
<< Potencias, vamos á guerra : tenho 200,000 homens na Po-
<< lonia; tirae-me de lá. '' 

« Mas, senhores, a França não estava anniquilada como o . 
Paraguay, e Talleyrand, altivo como era, pôde responder: <<A 
« França não quer a guerra, mas não a rejeita; temos 100,000 
<< . )1omens, -mas podemos levantar mais 200,000 . »O infeliz 

· Paraguay póde dizer· isto no estado em que se acha? E estas 
palavras· de Alexandre foram ditas no Congresso de Vienna, 
em conversa com Talleyrand; mas as palavras do nobre Mi-
·nistro foram ditas na tribuna do Parlamento, e é por isso que 

"- considero -as palavras do nobre Ministro mais inconve-
- nientes (apoiados). 

« Ora, na verdade, senhores, quem póde duvidar da in-
fluencia do vencedor sobre o vencido? Certamente, quando o 
vencedor trata. com o vencido, como o Brazil com o Paraguay, 
e ainda occupmdo o territorio, sem duvida e irresistivel a 
influencia do vmcedor. Mas a verdade, senhores, e que certas 
coisas se fazem, mas não se dizem. 
• << Por mais que a guerra tenha influído no direito interna-

(1) Nabw:;o proferia essas palavras na sessão de 1870, antes da 
noticia da guerra Franco-Prussiana, que, por assim dizer, restau-
rou o direito de conquista. 



A QUESTÃO ARGENTINA 297 

cional, todavia ainda nin·guem exigiu ou consagrou o direito 
da força, á excepção de Proudhon. Eu queixo-me, pois, do 
nobre Ministro por ter profe1·ido estas palavas no Parlamento. 

« Sem duvida, podemos fazer · muito com a influencia de 
vencedor que exercemos no Paraguay ; mas convem não des-
moralizar o tratado de paz attribuindo-ó a essa influencia; 
convem não dar mais um argúmento aos que nos imputam 
espii·ito de conquista; convem não inquinar esse tratado com 
o germen do resentimento da população Paraguaya. » 

As idéas de Nabuco estão ainda melhor definidas n 'este 
trecho de outro discurso, de 2 de Agosto de 1870, que Rio-
Branco lerá depois no Senado em sua defesa : . _ 

« O nobre Ministro· dos Negocios Estrangeiros, porém, 
insistiu ainda em um ponto de que tratei no meu primeiro 
discurso : é ·que o Paraguay não podia recusar os limites esta-
belecidos pelo Tratado da Tríplice AHiança, e S. Ex. concluiu 
que a questão entre nós e elle era uma questão de palavras. 
Senhores, a questão não é de palavras : ha entre aquillo que 
quer o nobre Ministro e o que nós queremos um abysmo, o 
abysmo que ha entre o direito e a violencia. 

<< Nós dissemos e dizemos que o Paraguay póde recusar 
esses limites : 1. 0 porque a guerra do Paraguay acabou, não 
pela submissão (deditio), mas por um tratado de paz. Ora, 
tratado de paz quer dizer partes contratantes, e partes contra-
tratantes quer dizer partes legitimas com liberdade, com scien-
cia; 2. 0 porque o Paraguay, conforme o Tratado da Tríplice 
Alliança, é uma soberania independente e nos compromette-
mos perante o -mundo a respeitar essa soberania : não ha 
meio termo, não póde haver soberania, desde que se dispõe 
do territorio de outro Estado contra sua vontade, sem seu 
accordo; 3. o porque ainda o Tratado da Tríplice Alliança foi um 
tratado entre as Potencias ·A.lliadas, no qual não interveio o 

.Paraguay; é um tratado, que na linguagem do direito, se .. 
chama intm· alios, c que não póde, portanto, obrigar uma 
po'tencia que não foi parte _nelle; 4. o porque o art. 17 do Tra-
tado da Tríplice Alliança, pelas expressões de que usa, suppõe 
o direito que tem o Paraguay de recusar esses limites, 
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cc Mas, disse o nobre Mi~üstro :·- « Quaes seriam as conse-
quencias da politica dos Srs. Senadores? A retirada das nos-
sas forças, deixando indecisa esta questão para de novo to-
marmos as armas! >> Sr. Presidente, a difficuldade em que se 
vê.. o nobre Minist~o, é porq~e entende que ~esta questão de 
limites só póde ser bem resolvida pela força, ou por -meio da 
gúena; para elle não ha meio termo entre a .guc!'ra e a con-
secução elos limites pl'esct'iptos no Tratado de Alliança. Não · 
pócle haver mediação, arbitramento e mesmo renuncia por 

-nossa parte? 
cc O pensamento da opposição é este : O Paraguay pócle 

recusar os limites, porque é um direito ela sua soberania, 
que reconhecemos e promettemos manter; se, porém, usando 
da · força, usando da lei do venced r, que o nobre M.inistt'O 
invoca,· impuzermos ao Paraguay, cujo territorio ainda 
occupamos, limi tes que elle não acceita, a opposição não 
approvará esse proceder, mas ha de considerar o tratado 
nullo, porque não ha maior nullidade nos contratos que a 
falta de -liberdade dos contt·atantes; ha de vet' nesse pro-
ceder, não um direito, mas um facto consummado pela 
natureza das coisas, porque a n_ação fraca não tem remedio 
contra a nação forte» (1). 

IV. - Nova Missão do Visconde do Rio-Branco 
ao Rio da Prata (1870-1871).- Troca de papeis 
de ambos os lados. - Tejedor. 

Organizado o Gabinete S. Vicente, em 29 de Setembro de 
1870; Paranhos, que, de volta do .Paraguay, fôra feito Vis-
conde do Rio-Branco, é mandado novamente em Missão Espe-

. cial ao PraLa para negociar o tratado definitivo ele paz e os 

(1) Comp. Mommsen sobre as Forcas Caudinas : « Subscrever 
o abandono do territorio, o que é senão reconhecer a impossibi-
lidade ela resistencia? Semelhante tratado não é, ele modo algum, 
uma-obrigação moral, e toda nação tem o direito de rasgar com 
a espada os tratados que a humilham. " 

I 
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outros tratados que deviam os celebrar com o Paraguay ( 1). 
O cspirito que.elle ia encontrai' na Chancellaria' Argentina era 
outro. O D''. Cados Tejedor substituit·a a Mariano Varela, e 
procurava restaurar em toda a sua força a clausula de limites 
do Tratado da Alliança, de que este abrira mão, no .. Protocollo 
de 20 de Junho (1870), na Nota sobre a occupação da Villa 
Occidental, e na s discussões ele Maio de -1869 . O adv~rsario 
que Rio-Branco encontrava agora, não era um es pirito eivado. 
de idealismo, como a raça elos Varelas, um humanitario, um 
apaixonado das nbhres palaveas, que, para salYar um pl'in-
cipio, para compôr um helio perioclo, abandonaria um teni-
torio; era um politico exaltado, hellicoso, cujas Notas eram 
levadas ao negociador a inda candentes ela lava liquida que 
n"ellas corria; um patriota, que fallava á ambição, ao-orgulho, 
á susceptibilidade antes que á razão , á genel'Osidacle, ao de-
sinteresse elo paiz; por ultimo, um Burgrave ?á pen na , que cons-
truia ·elle mesmo , e por si só, o codigo e o estylo diplomatico, 
o que, se o dispensava de obrigações · que os outt'OS se im-
punham, obrigava-o, depois, a explicàções que os outros · se 
sabiam poupar. Não se pócle ler uma pagina das ll'lemo1·ias 

(1) Esta ultima missão especia l do Visconde do Rio-Branco (a 
qu inta que desempenhou no Rio da Pt·ata), co meçou em Outubro 
de 1870 e terminou em 20 de Fevereiro de 1871. Apenas poude 
elle negociai' e concluir em Buenos-Ayres o Accordo prévio entre 
os Alliados para os ajustes definitivos ele paz com o Paraguay, 
porque foi chamado ao Rio de Janeiro, por ordem elo Imperador, 
para organizar úm novo Gabine te . Os Protocollos das co nferen-
cias ele Buenos-Ayres para esse Accordo , começadas em 9 de 
Dezembro de 1870 e teem in.aclas em 25 de Janeieo ele 1871 , estão 
publicados no Annexo no 1 ao Relatorio elo Ministeo elos Negocias 
Estrangeiros el e 1872. Foram Plenipotenciarios : ·elo Brazil, o 
Visconde do Rio-Beanco; ela Republica Argentina, o Dr Carlos 
Tejedor, Ministrá elas Relações Exterio res da Republica Argen-
tina; e ela Republica elo Uruguay, o D .. Adolfo Rodriguez . Servirão 
de secretarias n'essas conferencias: Paran llos Junior, depois Ba-
rão elo Rio-Bt·anco (então Secretario ela Missão Especial do Brazil) 
e Quirin O- Costa, Official Maior elo Ministe t·io das Relações Exte-
riores ela Republica Argentina (lwj e Vice-Presidente ela Repu-
blica.) Ver no Appenclice as lnstmcções ele 12 ele Outubro de 1870, 
dirigidas ao Conselh eiro Paranhos, dias depois agraciado com o 
titulo de Visconde. do Rio-Branco . 
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(Relatorios) apresentadas pot· Tejedor ao Congresso Argentino, 
sem ver logo que elle é um espírito pugnaz, um libellista, 
polemista mesmo, insigne ; mas tambem que a sua diploma-~ 

· cia não tem a solidez, o des ígnio, a finuí·a correspondente ao 
·im peto, á audacia e á bravma ; que ella perde em teinpo e 

. em ten·c~no o que parece ga nhar em garbo e inves tida; por 
outra, nã0 é uma diplomacia de resultados , mas de effeitos . 

·O parallelo brazileiro de Tejeclor n 'essas negociações e n'essa 
política , é Cotegipe. A arma preferid a de ambosé a espada , 
mas de um Alexandre que co t·tasse o nó gordio,, sem ter antes 
vencido no Granico. Um e outro tém impaciencia , incapa-
cidade de dissimular, ancia de desfechar, por sua conta e 
t;isco, o golpe que lhes parece certeit·o, com a differença que 
Cotegipe allia á combatividade o espírito de transacção e a 

' faciliclacl·e e jovialidade de caracter , ·ao passo que Tejedor 
toma tudo ao séri~, é destituído de humou1', e por natureza 
in transigente. Um momento Cotegipe, summario, apressado, 
imperioso, encontra-se com Tejedor e do choque d'esses dois 
diplomatas, de igual vivacidade e presteza , resulta o inopinado, 
o golpe de Estado da Assumpção, a machadada herculea com 
que Cotegipe racha, de meio a meio, a política de Tejêdor e com 
ella o Tratado de 1. o de Maio, que Mitre, S. Vicen te, Rio-
Branco e o proprio Tejedor terão a maior clifficulclade em 
soldaP, até que outt·a vez Tejedor, no Rio de Janeiro, fende-o 
ele novo, de alto a baixo, com um golpe semelhante, e em 
paga ao ele Cotegipe. Com semelhante adversario é inquestio-
navel a vantagem do tem·peramento di plomatico de Rio-
Branco, flexível, mas persistente; conciliatorio , mas sabendo 
o que queria ; susceptível, mas sem perder de vista o in te-
resse nacional; capaz ele retrahir-se, mas sem recuae uma 
linha. É a superioridade de Rio-Branco que lhe dá a victõria 
final, isto é, a realização elo seu clesideratum, do desidem-
tum conservador ele 186.n , como já se vio : - recluzii· os 
limites argentinos do art. 16 .0 do Tratado Mitre-Octaviano 
á linha do Pilcomayo: De certo, muitas ciecumstancias ante-
riores crmcorreram paea esse resul tado, mas desde que se 
travou. n'esse terreno o cluello entee Rio-Branco e Tejedor, o 
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que deu ganho de causa ao primeiro foi a vantagem que le-
vava ao seu contendor na arte de tratar os negocios interna-

. cionaes, no conhecimento do espil'ito e dos recursos da di- . 
plomacia, além de mais lucida comprehensão do verdadeiro 
interesse _argentino, isto é, do que a Argentina considerava 
compensação bastante da guena, desenlace digno e natural 
da Alliança, generosidade e pruclencia no )lloclo ele tratai' o 
vencido e o alliado, pontos todos ele que o prisma partidario 
deu uma fal sa imagem a Tej_eclqr _ 

A situação alterada, que Rio-Branco encontra em Buenos 
Ayees no fim de 18'i0, está exposta no seguinte Aviso de con-
yocação elo Conselho de Estado para a sessão de 'i de De-
zembro : 

« Ha razões para crer que o Governo· Argentino, embora 
tivesse indicado que adoptaria um procedimento generoso 
para com a Republica do .Paraguay na designação de seus 
limites no Chaco, contentando-se coiu a linha do Pilcomayo, 
pretende agora distendel-os até a Bahia Negra nos rigorosos 
termos do útigo '16 do Tnitado elo 1. 0 de l\iaio de 1865. · 

« Ha tam-bem mÕtivos para crer que o sobredito Govemo 
quer que a ilha do Atajo seja considerada argentina, e não 
acceita nem mesmo a condição ele que tenha o caracter ele 
neutralizada. É uma ilha muito importante por sua posição, · 
c extensa; em alguns lugai·es fica mais proxima da costa argen-
gentina, em outros, pelo contrario, se approxima mais da costa 
paraguaya; o canal mais navegavel fica entre ella e esta ultima 
costa. No tratado nada se diz expressamente a este respeito, 
e só, sim, que a linha clivisoria seguirá pelo rio. 

<>: Emfim, o mesmo Governo recusa-se a dar cumprimento 
á priíneira clausula do Protocollo de '1. o ele Maio de 1865, que 
não permitte ao Paraguay a faculdade de levantar fortificações, 
que possam impedir a fiel execução da.s estipulações do Tra-
tado. Allcga qt!e esse Protocollo não está approvado pelo 
Congresso , e que tanto a opinião publica como .a d'elle Go-
verno o desapprova. É de notar que as clausulas 2. " e 3." têm 
sido observadas. 

« Em taes termos, S. 1\'1. O Imperador houve por bem deter-
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·minar que seja ouvido o Conselho de Estado Pleno, no Paço 
de S. Christovam, no dia 7 do corrente, pelas 10 horas :ela 

; manhã, a fim de que cada um elos Senhores Conselheiros de 
Estado motive e responda aos seguintes quesitos : 

« 1. o Se a Republica Argentina porventura contentar-se 
com a acquisição do Chaco sómente até o Pilcomayo, com a 
ilha do Atajo, e com a cessão, por nossa parte , da dita clat1-
sula do Protocollo , convira ao Brazil annuir ? 

« ~. o Se não limitar-se a isso e sim prolongar seus limi tes 
até a Bahia Negra ; se não desistir ela ilha , mas respeitar a 
clausula elo Protocollo, convi1'a accecler? 

« 3. 0 Se não ceder elos limi tes até a Bahia Negra , nem tão 
pouco da ilha , e, alem disso, denegar-se ao fi el cumprimento 
da referida clausula , o que convira ao Brazil ? Ceder. do seu 
direito, ou declaJ'ar que considera o Tratado prejudicado por 
esse acto argentino, fi cando cada um dos Alliados livre pm'a 
tratar separadamente com o Paraguay, e não devendo nenhu m 
clelles garanti'a a outro ? 

« 4 .0 No caso de resposta negativa a ambas as partes do 
ultimo quesito , ha algum outro expediente a seguir como pre-
ferível ? >> 

O Ayiso é assignado pelo Visconde (depois Marquez) de S. 
Vicente, l\li nistro dos Negocios Estrangeiros e Presidente do 
Conselho de Mini stros . O voto de Nabuco (conferencia de 
7 de Dezembro de 1870) foi este : 

« Senhor! Conforme a ordem de V, M. Imperial, constante 
elo Aviso do Ministerio dos Negocios Estrangeiros de õ do 
corrente , vou responder aos quesitos nelle propostos. 

« 1°. Se a Republica Argentina porventura contentar-se 
com a acquisição do Chaco sómente até o Pilcomayo, com a 
ilha do Atajo e cõm a cessão, por nossa par te , da dita clausula 
do Protocollo, convira ao Brazil annuir ? >> 

« Qualquer que seja a importancia da Ilha do Atajo ; qual 
quer que seja a influencia, que no futuro possa ter a primeira 
clausula do Protocollo do 1. 0 de Maio de 186õ, em meu con-
·ceito, a annexação dessa ilha á soberan.ia argentina e a renuncia 
a essa clausula do Protocollo são de grande vantagem relativa , 
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conseguindo-se, por este meio, que a Republica Argentina 
reduza sómente até o Pilcomayo a pretenção ele toda a mar-
gem direita do Paraguay a_té á Bahia Negra. 

« Nesta hypothese : 
« Fica salva a questão elos clieeitos ela Bolívia desde o 

Olympo até a Bahia Negea. · 
« Ficam salvas tambem as villas e povoações. paraguayas 

fronteims á Assumpção e outras villas; 
« Ficará mais garantida a inclependencia elo Paraguay, e 

livee o Brazil da cumplicidade ele uma conquista que envolve 
populações paraguayas. 

<< Minha resposta é, iJois, affi!'mativa. 
« 2. o Se não_limitar-se a isso, e sim prolongar seus limites 

até a Bahia Negl'a; se não desistir ela ilha, n1as respeitar a 
clausula do Protocollo, convirá acceder? >> 

« Esta clausula é a seguinte : - « Que em cumprimento 
« do Tratado ele Alliaüça desta data se farão demolie as forti-
« ficações de Huniaitá, e não se permittirá levantar -para o fu-
« turo outras de igual natureza que possam impedir a fiel 
« execução das éstipulações daquelle Tratado. 

« Esta clausula está fóra de questão, e não podemos exigir 
sua execução, sendo certo que o Protocollo não foi approvado 
pelo Congresso, como era essencial para sua perfeição .. 

« Ao demais, esta clausula. não tem importancia pratica, 
demolidas as fortificações de Humaitá, e no estado actual do 
Paraguay, que ainda será 'o mesmo por longo tempo. 

« Portanto, responderei a este quesito conjunctamente com 
o terceiro, porque, afóra a dita clausula, a questão ele um e 
outro é a ·mesma. 

« 2. o « Se não cede!' dos limites até a Bahia Negra1 nem 
« tão pouco da ilha, e, alem disso, denegar-se ao fiel cumpri-
« mento ela referida clausula, o que convem ao Brazil? Ceder do 
« seu direito ou declarar que considera o Tratado prejudicado 
<< por esse-acto argentino, ficando cada um dos Alliados livre 
« pa!'a tratar separadamente com o Paraguay, e não devendo 
« 'nenhum delles garantia a outro? » 

« Entendo que esses actos ela Republica Argentina, relativos 
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aos . seos limites com o Paraguay, não prejudica·m ao Tratado 
da Tríplice Alliança, porque as questões de limites flcaram 
reservadas nesse Tratado para tratados particula1·es entre cada 
uma das . soberanias alliadas e ó Paraguay. · 

'' Assim tenho sempre sustentado, e isto resuita das expres-
sões dos Arts. 10 e 16; Art. 10, palavras ;.,,· Conco1·dam ent1·e 
'' si as Altc~;s Pm·tes Contmctantes que as franquezas, p1·ivi-
(( legios ou concessões, que obtenham do Gove1'no do Pm·a-
'' guay hão de se1' communs. >> Que obtenham ... D'ahi resulta 
a idéa dos tratados particulares além do tratado collectivo ; 
Art. 16. 0

• '' Fica _estabelecido que os Alliados exigi1'ão do 
(( Cavemo do Pamguay que celeb1·e com os 1'espectivos Go-
(( vemos tJ•cdados definitivos de limites. )> Eis ahi: Tratados 
indiv-iduaes, além do tratado collec tivo, que tem por objecto a 
livre navegação dos rios, a independencia do Paraguay e ou-
tras-questões de Direito Publico Internacional, ou de interesse 
geral ·dos Alliados. 

'' Nes'Ses tratados particula1·es de · cada soberania sobre seus 
limites , os outros Alliados não são partes , mas sóín ente ga-
rantes. 

'"« Essa garantia, porém, deve o Brazil recusar ao t1·atado de 
li!Í1ites da Republica Argentina com o Paraguay, se esse tra-
tado envolver e prejudicar os direitos da Bolívia na margem 
direita do Paraguay, direitos resalvados pela Nota de 1.0 de 
Maio de 186õ; se, outrosim, esse tratado comprehender a ilha 
do Atajo, não comprehendida na estipulação do Tratado da 
Tríplice Alliança. 

'' Sobreleva que a estipulação de limites, celebrada no Tra-
tado de Tríplice Alliança, tem sido explicada entre os Alliados 
e o Governo do Paraguay COJl!O não tendo um caracter defi-
nitivo, rigoroso, e absoluto, mas dependendo de discussão e 
de provas do direito preexistente de cada uma das partes antes 
da guerra . 

'' ·As explicações elos Plenipotenciarios no 2. o Protocollo 
relativo ao Tratado Preliminar (1), deixam bem claro o pensa-

(1) O Protocollo de 20 de Junho de 1870 (Accordo Prelimina1~ 
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mento de que esHes limites serão decididos á vista dos títulos, 
e ahi e expt:essamente arredada a idéa de· conquista . 
. «O Aviso reservado, que contemos quesitos sobreosquaes 

é ouvido o Conselho ele Estado, ainda confirma este pensa-
í11ento. 

« Ha razões para crer, diz elle, que o Governo Argentino, 
(( embora tivesse indicado que adaptaria um procedimento' ge-
(( neroso para com a Hepublica do Paraguay na designação 
« dos seos limites no Chaco, contentando-se com a linha do · 
<< Pilcomayo, pretende agora distendel-os ate á Bahia Negra 
« nos rigorosos termos do arl. 16 de Tratado do 1. o de Maio 
<< ele 186~. >> 

<< O meo parecer é, portanto, qtte se não deve considerar . 
prejudicado o tratado pelo que diz respeito ao ajuste definitivo 
de paz, navegação dos t•ios, independencia do Paraguay, e 
outJ;:as questões de interesse internacional e collectivo elos 
Alliados, mas que deve o Brazil retirar sua garantia quanto 
ao tratado de limites entre a Republica Argentina e Paraguay 
nas hypotheses referidas, evitando o Brazil uma grande res-
ponsabilidade moral e a cumplicidade de uma conquista. >> 

Entt·etanto, em 9 de Dezembro ('187 0), Rio-Branco, Tejedor e 
Adolfo Rodyiguez, encetam a negociação para os ajustes.defini-
tivos de paz; essas negociações seguem sem obstaculo ate ás 
conferencias de 17 e 20 de Janeiro de 1871, em que Rio-Branco 
e Tejedor têm um primeiro embate a respeito dos limites. Rio-
Branco allega que não se instituíra exame prévio dos limites 
ao celebrar-se o Tratado da Alliança; que «os Governos Alliados 
procederam reciprocamente com absoluta confiança, e ce1•tos 
de que, nos ajustes finaes, os guiaria a mesma prudencia e os 
mesmos sentimentos de mutua amizade e moderaÇão, )) e que 
o Paraguay tinha direito a discutir, << porquanto é tambem 
es tipulação . expressa do Tratado de Alliança que se respeitará 
a integridade territorial da Republica. >> Como se vê, a attitude 
de Rio-Branco tinha mudado da que tivera com Varela ~m 1869, 

de Paz) aasignado na Assumpção por Parãnh~s (Vi'sconde do Rio-
Branco), Julio de Vedia, Cirilo ~ivarola e Cal'los Loizagas. 

III. · 20 

/ 
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e só se não eleve dizer que elle falava agora a linguagem que 
~uvira aos Senadores Liberaes, porque esse argumento da 
« integridade :o está insinuado no Protocollo ele 20 ele Junho 
de 1870, antes de comparecer elle no Senado para reconfortar-
se na linguagem da · opposição contra o direito de. conquista 
e em favor dàs suas icléas intimas de velho Conservador . Não 
será, com effeito, pequeno prazer para elle ouvir as palavras de_ 
Mariano Varela na bocca dos Liberaes, e a defesa do Paraguay 
calorosamente assumida pelos mesmos que assignamm e refe-
rendaram o Tratado com Mitre. Semelhante pronunciamento 
equivalia, para Rio-Branco, a uma carta branca. -A questão dos 
limites é, porénÍ, adiada por proposta de Tejedor, e chega a vez 
de Rio-Branco -triumphar do seu contendor em materia ele 
fidelidade e lealdade á Alliança. É o ministro das Relações. Exte-
riores da Republica Argentina que vem agora declarar que o 
Protocollo, annexo ao Tratado de 1.0 de Maio ele 186õ., sobre o 
arrazamento das fortificações paraguayas, não fôra approvado 
pelo Congresso Argentino. A gravidade d'essa declaração, por 
parte do governo que exigia do Brazil o cumprimento incondi-
cional de cada lettra do Tratado na questão dos limites, póde-se 
avaliar por estas palavras da Nota de Tejedor de 27 de Abril de 
1872 : o: O Governo Argentino de nenhuma maneira houvera 
extranhaclo que o Brazileiro declarasse caduco por esse motivo 

_ o Tratado de 1. o de Maio. >> Depois de semelhante confissão, 
de que a· guerra foi feita .na intelligencia de uma alliança que 
não fôra completamente ratificada, dar o Tratado de 1. o de 
Maio .por subsistente ou caduco era questão de mera conve-
niencia para o Brazil. Na questão dos limites não deixara de 
haver ela parte do Brazil fluctuação intima, arrependimento; 
não houve, porém, nenhuma abertura á Bolivia, donde exclu-
sivamente podia vir uma alternativa: a quasi-neutralisação de 
parte da margem direita do Paraguay; não houve nenhuma 
reserva de ratificação em prejuízo da Alliànça. Na questão das 
fortificações, porém, era uma grave contingencia, da parte do 
Governo Argentino, ter escondido ao Brazil o que se passara no 
Congresso, a recusa da ratificação. D'esse modo a guerra fôra 
feita por um dos Alliados no falso presupposto de que a Alliança 
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era perfeita: um estava, em sua consciencia, obrigado a tudo; 
o outro excluira, sem o communicar, a obrigação qúe lhe desa-
gradava. No interesse do Paraguay e do se11 proprio Flome,. o 
Brazil abrira mão d'essa clausula que repugnava aos Argen-
tinos; mas o facto é que a revelação de Tejedor bastava, como 
elle mesmo admittio, para invalidar o Tratado de 1. o de 'Maio 

--- ' e, portanto, para tirar toda força á sequencia de dithyrambos 
e objurgatorias que elle vai compôr sobre a belleza e a vio-
lação da Alliança, quando Cotegipe assigna os tratados em 
separado. 

Adiadas, tanto a questão dos limites como a das fortificações, 
ultimam os Plenipotenciarios, em 25 de Janeiro de 1871, o 
accordo prévio para o tratado de paz, estipulando o prazo de · 
tres mezes, contados da troca das ratificações, para a retirada · 
das tropas de occupação. Apenas terminada a negociação, 
Rio-Branco é chamado ao Rio de Janeiro, onde o aguardava a 
commissão de organizar Gabinete. Rio-Branco estava "senhor 
das incitações, esperanças e exigencias da nova phase em que 
entrara, com Tejedor, a diplomacia argentina; das suas vistas 
sobre o Paraguay, da sua attitud.e para com o Brazil, do seu 
preparo para futura eleição presidencial, em que era preciso 
neutralizar a força de Mitre. · 

V. - O « coup d'éclat >> de Cotegipe '(1872). 

Em J87 ·i, o Visconde do Rio-Brânco está, a principio, ab-
sorvido na renhida campanha parlamentar pela emancipação 
gradual dos escravos. Em Agosto, porém, quando o Minis.te-
rio, vencido o passo difficil da Camara dos Deputados, sente-
se seguro e tem certeza de fazer promulgar a lei da emanci-
paçã:o n'esse mesmo anrio, a questão principal para elle volta 
a ser a dos tratados de paz com o Paraguay, e para continuar 
a negoei~ção, que deixára pendente em Janeiro, nomeia o Barão 
de Cotegipe, o qual parte em Setem_!:>ro .para o Rio da Prata. · 
Em 3 de Novembro começam as conferencias da Assumpçij.o 
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em que o Dr. Manoel Quintana representa o Governo Argen-
tino, e o mesmo Pl~nipotenci'ario dos Protoeollos -Para-
nhos-Varela, o Dr. Adolfo Rodriguez, o Uruguay (1). Desde 
o começo o tom é de desintelligencia. Tanto Cotegipe como 
Quinta na tem a sua' politica . É uma partida · que tem de 
ser abandon&da em meio peiÓ jogador que se sentisse mais 
ft'aco do lado paraguayo e tambem do lado uruguayó. O 

·diplomata com quem Cotegipe se encontrou em Assumpção 
era exactamente o Iiegociador que mais podia facilitae-lhe 
a opportuniclacle de que elle precisava , e abi'ir espaço para 
as gmndes ma.nobras que· elle tinha em mente. A Cote-
gipe a Republica Argentina devia oi)pôr um negociador de 
espirito tarcl9 ou rapido, suave ou rispido, conforme fosse 
preciso, mas calmo, fl ex ivel, impassivel mesmo, e que em 
caso algum abandonasse o ten eno das negociações . Em vez 
d'esse ~clversario, que teria tornado a assignatura s ingular da 

(1) Os Protocollos d'essas conferen cias ela Assump c;iío, de ' 1871 
a 1872, estão publicados no Annexo N° 1 ao Relatoeio elo :YJi-
nisterio dos Negocias Estrangeiros de 1872. 

E aqui não é fóra de proposilo lembrar quanto seria util publi-
car, reunidos em vo lume, - paPa ensinamento de inexpertos di-
plomatas, alguns dos quaes dão o nome de " conferencia" a sim-
ples coQversas, - os Protocollos das conferencias dos nossos 
mais notaveis estadistas e diplomatas : Visconde do Umguay, 
Visconde do Rio-Bmnco, Marquez ~le S. Vicente , Barão de Cote-
gipe, Visconde elo Rio-Grande, Visconde ele Cabo Frio, Barão de 
Penedo e outrqs homens que sabiam estudar, discuti r e escre-
ver. Alguns d'esses documentos fo1:am publicados, mas an dam 
espalh ados em Annexos de Relatarias que não estão ao alcance 
de todos; assim, os Protocollos das conferencias de Pariz (qu es-

-tão ele limites com a Guyana Franceza) entre o Visconde do Uru-
guay e o Barão de Butenval, em ·um Annexo ao H.elatorio de 
1857; os das conferencias do Rio de Janeiro em 1856, entre Púa-
nhos (Visconde elo Rio-Branco) e Berges (limi tes com o Pà.m-
guay, liberdade de navegação , etc.), no mesmo Relatorio ele 1857, 
Annexo; os das conferencias de Assumpção e Búenos-Ayres em 
1 86~ , 1870, 1871 e 1812, em que fomos representados .pelo Vis-
conde cl·o Rio-Branco, a principio, e pelo Barão ele Cotegipe, de-
pois, no Relatorio de 187:2; os das conferencias do Rio de Jan eiro , 
em 1872, entre S. Vicente e Mitre e das de 1875, de Hio-BI'an co 
e Caravellas com Tejeclor, em Relatarias posteriores, etc. 
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pÇJ.z uma quasi impossibilidade para o nosso ministro, a Re-
publica Argentina foi representada por um negociador, 
como Cotegipe, que queria triumphar, escqwer ao seu go-
verno um Veni, vidi, vic~; cheio contt•a o· Imperio do Bra-
zil das mesmas prevenções que Cotegipe tinha contra a 
Repuhlica Argentina, ma-s, ao contrario d'este, não as es-
condendo; cavalheiro, altivo, mas illudido no que em diplo-
macia mÇJ.is importa cçmhecer-: a disposição exacta do adver-

. sario; e assim facilitando a es te com a sua retirada a ne-
gociação em separado, por acreditar que elle não ousaria 
tanto; collocando-se á sombra do Tratado da Alliança, depois 
de haver confessado que não fôra todo elle ratificado e que não 
obrigava a Republica na parte invocada pelo Imperio, isto é, 
que não tinha valor internacional algum ; não encobrindo 
como diplomata a paixão, o desejo « de dar o golpP. final na 
Alliança )) , de que estava possuido, e que fará explosão no seo 
Memorandum de Janeiro (1). Cõm .Mitre, ou outro negociador 

(1) " Surprehendido, porém não desor·ientado, pela gravidade 
de uma declaração semel-hante, " - de Cotegipe, de que ia tratar 
sopaeadamente com o Governo Paraguayo,- " tive ainda a pru-
dencia necessaria para não me deixar arrastar pela corrente de 
uma situação que a espontanea eliminação de minha pessoa, " 
- Quintana propuzera serem transferidas as negociações para 
Buenos-Ayres, - " nã.o ~onseguio sequer retardar. ~Juem teria 
podido com justiça censurar-me se tivesse dado o golpe final a 
uma Alliança, que, afóra a liberdade da navegação, estipulada já 
uo Tratado Pr·eliminar de Paz, e da adhesão ás estipulações do Tra-
tado de Pariz, que o Paraguay tinha acceitado, havia annos, só re-
presentaeá, no futuro, para o meu. paiz, o dever de autorizar, contra 
seus desejos, a neutralização perpetua do Paraguay, de sustentar 
enormes indemnisaçõe.s, cuja renuncia havia proposto generosa-
mente, e de rnenoscabae a soberania do Paraguay, impondo-lhe a 
prohibição perpetua de armar suas ilhas e costas?" Memorandum 
de Quintana, Buenos-Ayres, Janeiro de 1872. Da neutralização, 
Cotegipe desiste no Tratado de Paz, á objecção do negociador 
1)araguayo de que não havia quem garantisse essa neutralidade. 
Da prohibição de fortificar, desiste tambem, u confiando em que 
a nova era de liberdade e progresso, em que entra a Republica, 
tornariá impossível a repetição de factos e receios que deram causa 
a inserir-se em um tratado a sobredita estipulação. " 
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de sangue frio, terià sido difficil a sepa~ação do B~azil daRe-
publica Argentina. Quintana, porém, representando a politica 
de Tejedor, reseJ?,tia-se, além do seu temperamento indi~idual, 
do caracter d'essa política, que a principio quizera annullar a-
Alliança, e agora queria ir até o extremo do Tratado de 1. o dé 
Maio de 186õ, mas que não adaptava os meios ao fim, e era 
tão tensa e acrimoniosa na fórma, quanto indecisa, frouxa, 
inconsistente no fundo; diplomacia puramente poli.tica, par-
tidaria, theatral, que não trouxe o minimo resultado para a · 
Republica Argentina. Outra politica, mais firme, mais per-
severante, e mais habil da parte ele Sarmiento, podia ter con-
seguido do Beazil tudo que o Tratado da Alliança garantio á . 
Republica. Foi por falta de vontade, que ella o não teve; mas 
se a sua disposição intima, generosa, política, era mesmo 
essa de renunciar a taes vantagens, raramente uma Chancel-
laria terá feito uma campanha ao mesmo tempo tão trabalhosa 
e vazia, tão perigosa e futil, como foi a de Tejedor. 

Nas primeiras conferencias, Cotegipe conhece logo a tactica 
e o espírito do seu adversario. Talvez para collocar-se em 
posição inexpugnavel, elle faz Quintana abrir-se na questão 
das fortificações, e Quintana, se não ·com a generosidade 
com que Varela profligava o direito de conquista, com a 
mesma irreductilidacle, manifesta-se contra a· violação da 
soberania do Paraguay. « Não pócle », ·dirá elle, « admittir 
« a inserção da clausula, proposta _pelo sr. Plenipotenciario 
« Brazileiro, como o cumprimento de um compromisso in-
« terriacional por parte da Republioa Argentina, )) _e depois 
« de.muitas ràzões : « Finalmente a Republica Argentina não 
<< deve exigir do Paraguay o que não acceitaria para si n 'este 
« particular. Não send•> potencia marítima, e tendo ·extensas 
« costas para guardar, não póde consagrar-com sua autoridade 
« moral o principio que se pretende inti·odúzir. Longe d'isso, 
« tratando-se da ilha de Martím . Garcia, neutralizada desde 
« largos tempos ~traz, tem sustentado o seu direito de forti-
« ficai-a livren1ente, · e esse dii·eito lhe foi expressamente 
« reconhecido pelo Brazil no Protocollo datado de 25 de Fe-
« vereiro de 1864. Deve p.ois deixar ao Paraguay a liberdade 
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{( que para si reserva » (Protocollo de 4 ele Novembro., 18'71) . . 
O mesmo dirà o Brazil elo direito de conquista, porque é. o 
direito de conquista que está envolvido na série de exigencias 
que faz Quintana em 30 de Novembro : que o Alliado limi-
trophe seja juiz exclusivo das reclamações elo Paraguay; que 
os Alliados não possam ingerir-se na questão para exigir do 
Paraguay a concessão ele « uma só pollegada dos limites esta-
belecidos pelo Tratado de Alliança » ; que não possam tratar 
da paz com o vencido, antes d'elle reconhecer os limites exi-
gidos, mas sejam obrigados a cooperar com o Alliado desat-
tendido para dominar a resistencia cc sob1·e a base do pleno 
vigo1' do Tmtaclo de 1° de Jtlaio. )) 

Desde que penetra a intenção do Goverp.o Argentino, a si-
tuação da Alliança enÚe si e para com ·o Paraguay, e as dis-
posições d'este, Cotegipe pede autorização ao Governo Im-
perial para tratar em separado (1). O Conselho de Estado é 
ouvido em 22 de Dezembro 1871, depois do seguinte Aviso 
(de 16): 

cc Não parece provavel que o Governo Argentino se possa 

(1) " Levada a questão á conferencia ministerial, o Presidente 
do Conselho perguntou qual a minha opinião. Respondi que se 
S. Ex. e os collegas não s.e oppuzessem, eu concederia a autori-
zaÇão. O Visconde do Rio-Branco, votando no mesmo sentido, 
observou : ~ No desempenho da missão, ora confiada ao Cote-
gipe, pedi-a (a mesma autorização), e se a tivesse obtido não teria 
sido acoimado de pasteleiro diplomatico. " (Revista do Instituto 
Historico, tomo LX, (1897) parte 1.•, Contribuição do Conselheiro 
.Manoel Francisco Correia sobre a .Missão Especial do General 
.Mitre ao Rio de Janeiro em 1872). O conselheiro .M. F. Corrêa 
foi o primeiro ministro dos Negocios Estrangeiros no Gabinete Rio-
Branco (7 de .Março de 1871 a 28 de Janeiro de 1873), e n'essa 
qualidade assignou as Notas a Tejedor. N'um Gabinete presidido 
pelo Visconde do Rio-Branco, está visto que os papeis diplomaticos 
importantes elo Governo, com relação ao Prata, emanavam cl'elle. 
As Notas a Tejeclor têm todos os signaes de sua mão, ~oi.·am lidas 
depois por elle eni. Conselho de Gabinete e submettidas, como 
todos os documentos diplomaticos, ao exame e approvação do 
Impet•ador. Na Camara e no Senado, essas Notas foram franca-
mente attribuidas, e com razão, ao Visconde elo Rio-Branco. 
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~ntendeF com o Paraguay sobre a questão do territorio do 
Chaco. 

_· « H~, porém, fundada razão para crer qúe os ajustes com. 
o Brazil não encontrarão difficuldade . 

.<( O Plenipotenciario Oriental, dando a perceber que julga 
demasiada a exigencia argentina, e inclinando-se mais á 

· .nossa politica conciliadora, todavia procura livrar-se de co.m-
proÍ11ettimento com algum dos Alliados, allegando q~e o seu 
.paiz não tem igual, nem grande i_nteresse nesses ajustes. 

« N'estas circumstancias Sua Alteza Imperial >> (a Princeza 
Imperial D. Izabel, então Regente do Imperio) «deseja ouvir 
o parecer do Conselho de Estado sobre os seguintes quesitos: 

« 1°. O compromisso do Art. 17°. do Tratado de Alliança de 
1 o de Maio 186õ, obriga os Alliados a sustentarem como. limi-
tes da Republica Argentina os que ella designou no Art. 16. 0 

como base ' para o seu ajuste de paz com o ParagHay ? 
<< 2° . . Não sendo possivel um accordo commum, convirá 

que o· Plenipotenciario Brazileiro trate separadamente com o 
Govei'no Paraguayo, que. se mostra a isso disposto, sobre as 
bases do referido tratado, garantindo os direitos elo Brazil, e, 
com est.es, os dos outros Alliados; no tocante á liberdade da 
navegélç.-'io e ás indemnisações da guerra? 

<< 3°. Convirá o alvitre de tratarmos separacl::tmente, se o 
Plenipotenciario Argentino, prevendo as difficuldades da sua 
questão de limites, ou por outro motivo, não quizer celebrar 
os ajustes definitivos ele paz com o Presidente actual, alle-
gando que este se tornou Dictador c.om a dissolução do Con-
gresso? - -

. << O Presidente declarou, ·ein Manífesto público, que tomára 
aquella medida extrema e appellára para a nação, por ter 
descoberto uma copspimção, em que estavam envolvidos a 
maior . parte dos membros do Congresso. Foi depois desse 

Jacto, e de estar convocado novo Congresso, hoje eleito, que 
os Plenipotenciarios dos Governos Alliados entregaram suas 
credenciaes a esse mesmo Presidente. 

<< 4°. Convirá que essa separação se de, ainda que o Pleni-
potenciai·io Argentino, que tem recusãdo reconhecer como 

/ 
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obrigatoria para o seu Governo a clausula do Protocollo an-
nexo ao Tratado de 1 o do Maio e. parte integrante deste, por 
fim Ó acceite como tal? · 

« Essa clausula é a que mandou arrasar as fortificações 
paraguayas e véda que outras se levantem no littoral da 
Republica . 

<< Õ0
• A rião convir que, em nenhuma das hypotheses figu-

radas, o Plenipotenciario Brazileiro trate separadamente, nao 
podendo haver então ajuste definitivo de paz,· que me.didas 
.coercitivas se devem tomar contra o Paraguay para obrigai-o 
a celebrar o dito ajuste? » 

Assignava o Aviso o Conselheiro Manoel Francisco Corrêa, 
que, como ficou dito, era ministro dos Negocios Estrangeiros 
no Gabinete Rio-Branco. 

Na reunião do Conselho de Estado Nabueo opina d:este 
modo : 

<< Senhora! Peço licença a Vossa Alteza In1perial parp. 
dizer a minha opinião sobre os quesitos, a respeito dos quaes 
é consultado o Conselho de Estado. 

<< 1° Em meu conceito, a reciproca garantia estipulada pelo 
Art. 17 do Tratado da Tríplice Alliança nao é um compro-
misso fatal, sem arbitrio algum e sem relação-com as outras 
estipúlações do mesmo Tratado. 

« Sem duvida, essa garantia refere-se aos tratados de li-
mites individualmente celebrados pelos Alliados com o Para-
guay , mas conforme o respeito e o grande fim da Alliança. 

<< Se os alliados estipularam a reciproca garantia do Art. 17, 
tambem estipularam, no Art . 9, a garantia collectiva da inde-
pendencia, soberania e integridade da· Republica do Paraguay. 

<< Que os limites, descriptos no Art. 17, não são definitivos, 
resulta dos Protocollos do Tratado preliminar de paz, em os 
quaes .se admittio questão sobre elles, e por consequencia a 
solução conforme a combinação dos ditos artigos . 

« Se os Alliados não· tivessem' na Alliança o.utro interesse e 
outro fim que os seus limites, não haveria questão; elles se-:. 
riam garantes de si mesmos .contra o Paraguay; mas, com-
promettidos aos olhos do mundo civilizado a manter a sobe-
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· rania e a integridade do Pa~aguay, elles são tambem garantes 
do Paraguay. 

« E, pois, têm que ver se 'os limites pretendidos offendem 
a soberania e integridade do Paraguay, e_ têm que recusar 
sua gar~ntia aõs Alliados neste caso. ·-

« Quando uma nação é _garante de uma das partes contra-
ctantes, ella não tem outro arbitrio que não seja o interesse 
dessa parte; quando, porém, é garante d·o tratado, ou de 
uma e ·de outra parte, ella não pócle deixar de ter arbitrio. 

<< Ainda ha uma outl'a relação diplomatica que pócle auto-
rizar a recusa da garantia, e. é se o Tratado de limites da Re-
publiea Argentina invalidar oÍ1 prejudicar os direitos da Bo-
livia, resalvados pela Nota de 1 o de Maio de 1865. 

« Concluo que o Governo Imperial póde recusar a sua ga-
rantia se os limites pretendidos offenderem a integridade elo 
Paraguay ou os direitos da Bolivia. · 

· « Entendo mesmo que quando tal garantia fosse devida, 
, o Brazil não deveria prestar forças contra o Paraguay; porque, 

no estado em que se acha esta nação, a Republica Argentina 
por ·si mesma póde constrangei-a, sendo que, conforme os 
principias do Direito Internacional, a garantia só deve sei; 
prestada, quando o Estado garantido não tem meios para fazer 
valer os seus direitos. 

« Aos quesitos. 2°, 3° e 4", a solução que vou dar é uma 
e a mesma, isto é, que, em todo o caso, o Brazil deve ·abster-
se de tratar individualmente com o Paraguay, ou sobre os 
seus limites territoriaes, ou sobre as_ questões relativas á na-
vegação dos rios, e soberania do Paraguay, etc. 
· « Quanto aos limites, porque assim daria o Brazil uma 

prova de lealdade na Alliança e nas relações diplomaticas. 
« Quanto á navegação e outros interesses internacionaes: 

porque conforme o Tratado, são objecto de tratados collecti-
vos;' e só pelo concurso das Nações Alliadas podem ser manti-
dos, sendo que o Brazil tomaria sopre si um g1·ande com-
promettimento, querendo mantel-os a sós, sem esse concurso, 
e contra essas nações. 

« ~igo hoje o que disse quando foi consultado o Conselho 
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de Estado sobre a hypothese do tratado preliminar celebrado 
pelo Brazil sem a Republica Argentina : · 

<( '!-- guerra foi feita pelos Alliados, a paz deve ser feita por 
elles, por· tratados collectivos, como o Tratado estabelece. O 
procedimento do Brazil, separando-se da Republica Argentina · 
e tratando a sós, póde trazer difficuldades diplomaticas graves 
e imprevistas. . 

<< E não ha necessidade deste proceder. Existem os tratados 
preliminares de paz : esperemos que os outros se possam 
fazer. Que não se façam pot' culpa nossa, é o que devemos 
prevenir. » . 

A consulta ao · Conselho de Estado fôra simples formali-
dade : o Governo Imperial já tinha dado a Cotegipe a auto-
rização que pedira, e em 4 de Janeiro de 1872 enceta este a~ 
negociações em sepat'ado. N'esse mesmo mez, em dias, assi~ 
gna a sós com o Paraguay todos os tratados: a 9, o Tratado 
definitivo de Paz e o de Limites; a 16, o Tratado para a 
entrega de desertores e criminosos; a 18, o de Amizade, 
Commercio e Navegação. Era um golpe de Estado diploma-
tico; a retirada anterior do Plenipotenciario Argentino, para 
frustrai-o, não fez senão augmentar-lhe o alcance e a reper-
cussão no Prata. 

Em Buenos-Ayres é o Standa1'd que primeiro dá a noticia. 
A Nacion vê tudo sombrio; culpa os protocollos Varela-.Pa-
ranhos-Rodriguez, que já importavam em quebra da Alliança: 
<< Vão romper-se nossas relações com o Brazil ; ficamos em 
estado de guerra com o Paraguay, e o tratado ultimamente 
celebrado importa uma alliança do Brazil e Paraguay contra 
esta Republica. Quando menos pensarmos, o Paraguay tqr-
nará a tomar posse dos terrenos que occupamos, e que pos-
suía antes da guerra, e estando Corrientes em guerra civil 
ser-Ihe-ha isso mais facil. >> (18 de Janeiro.) A queixa principal 
é contra Varela : << Tomou ao sério uma doutrina que servi-
ria para arma de opposição, mas inadmissível como base de ~ 

política sabia e patriotica; declarou que a victoria não outor-
gava direitos; reconheceu no Paraguay jus para discutir ques-
tões decididas pelo Tt'atado de Alliança; assentia a que os . . ·. 

I' .;. , . 
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Alliados t1·atassem em separado, e adoptoli outros princípios, 
tão perigosos e arriscados como aquelles. » A Republica, 
orgão do pârtid9 do Dr. Quintaria, prega a alliança da Ame-
rica republicana contra o lmperio : « O sonho dourado- de 

·Bolivar tem probabilidade de ser o complemento da !{evolu-
ção Americana, que, no entender d'aquelle grande homem, de-
vera penetrar no coração do Brazil, cuja monarchia antolhava-
se-lhe perigo permanente, como instrumento e base natural 
de reacções adversas .... Tema o Brazil; Imperio circumdado de 
Republicas, com as quaes vive em pleito por causa de limites, · 
que as questões platinas não se convertam em questões 
americanas, e que um movimento geral n 'esta parte do Conti-
nente realize a feição delineada por Bolivar, e cale no coração do 
Imperio ··para proclamar -os direitos da Republica, I~epellindo 
para o outro lado do Atlantico a corôa dos Braganças e pros-
crevendo, para todo o sempre, do solo ·da America livre, a rea-
leza, que alli se levanta, qual atalaia da Vf~tusta Europa, e que 
se estende aos nossos domínios, á semelhança do braço com-
.minante da conquista estrangeira. Não faça o B1·azil fiança 
em nosssa fi aqueza, nem em nossa abstenção. Uma faisca 
basta para atear incendios. Se irrómperem as chammas, não 
se hão de apagar, emqÜanto não estiver de todo o ponto trans-
formada a ph·ysionomia política e social do Imperio. >> O Na-
cional é ainda mais violento. É preciso que Mitre chegue a 
Buenos-Ayres para a Nacion mudar de tom, e citar a Re-
fo1'ma, do Rio de Janeil'O, dizendo que não houve offensa, 
mas sómente um. e?'1'0, da parte do B.razil, em tr-atar em sepa-

. rado. É n'essa atmosphera do patriotismo argentino sobre-
excitado que Quintana lança, como um manifesto, o seu Memo-
randum e Tejedor a sua Nota de 15 de Fevereiro,_directamente 
ao nosso Governo. 

« Sr. Ministro », dizia Tejedor, « a Alliança do 1.0 de Maio 
de 1865 foi ·um acto de necessidade, mas um acto providencial 
que podia servir para estreitar a amizade de duas nações que 
haviam combatido entre si em uma epoca não mui remota. 
Tres annos de convivencia nos campos de batalha e seis co-
bertos pelo. amplo · manto do Tratado do 1 o de Maio, haviam 
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começado a destruir as mutuas preoccupações , consolidando 
a communhão de interesses do Imperio com as Republi~as ao 
Prata. » 

ANota continha trechos como este relativo ás estipulações : 
<<O Governo Imperial poderá co nservar na Republica do Para-
guay, pot' tempo indefinido , o numero de forças que considere 
necessarias, gar·antindo, por si só e pelo tempo de cinco an- -
nos, a independencia e integridade territorial da Republica. A 
enormidade d'estas estipulações não póde ficar occulta a nin-
guem . Importam a occupação militar, á discrição de um dos 
vencedores, em seu unico proveito, ou a permanencia de-um 
estado de guer!'a depois da guena, ou, o que é ainda peor, a 
alliança do vencido com um dos vencedores contra os allia-
dos de hontem, ou, se é pt'eferivel, um protectorado do Bt·azil 
em favor do Paraguay, e todas estas coisas, ou qualquer 
d'ellas, serão a violação mais flagrante do texto do Tratado de 
1 o de :Maio, que prohibio exp!'essamente todo protectorad-o, e 
do espírito que o inspit·ou em geral contra o despotismo de 
um homem e em favot· da liberdade e independancia de um 
povo ..... )) E accrescentava, com singular ingenuidade, sem _ 
pensar que antes de ferir o Imperio, 9 seu argumento- faria 
sorrir os que conheciam a pi·etenção tradicional do « Vice-
Reinado )) : << Na g t·ande desgraça dü Pat·aguay, os Estados 
republicanos do Norte e Sul da America comprehenderiam 
talvez o protectorado de outra republica, .. _ mas não_ com-
prehenderiam nunca a garantia separada e a occupação militar, 
ainda depois da guena, sómente pelo Imperio, que por suas 
con~ic;.ões naturÇJ.es-não póde garantir bem a existencia de uma 
Republica , ajuda~do-a a sahir do abismo em que cahi!J. O pro-
tectorado, em tal caso , sel'ia , em outros termos, a absoepçã<r, 
e d'este modo a Republiea Argentina apparecet;ia ante as na-
ções como fazendo a Alliança e a guerra para o engrandeci-
mento do Imperio . )) 

Semelhante linguagenl. da Chancellaria Argen tina , que ella 
depois agravará, punha a paz entre os Alliados á mercê do 
humor do estadista brazileiro que tivesse de redigir a res-
posta. Esse estadista era , felizmente, o Visconde d,o Rio-
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Branco, que não precipitaria um rompiri1ento por causa do 
estylo diplomatico de Tejedor. Em 1. 0 de Março (1.872) o 
assumpto em questão vem ao Conselho ·do Estadq: o Governo 
sente que precisa ele toda a sua moderação e energia para 
evitar serias conseqUencias. A primeira _questão e a ratificação 
dos Tratados. O Aviso de convocação e este (23 de Fevereiro): 

« Verificando-se o caso previsto de não ser possível nego-
ciação collectiva dos Alliados com o Governo Paraguayo, pe-
lQs motivõs que são conhecidos do Conselho d'Estado. o Sr. 
Barão de Cotegipe, Plenipotenciario Brazileiro, celebrou os 
ajustes definitivos de paz por parte do Imperio. · 

« Estes ajustes, que V. Ex. apreciará exactamente, por to-
dos os documentos juntos que a elles se referem, constam 
de um Tratado em que se estipularam as condições geraes de 
Paz, e ele trez outros relativos aos Limites, ao Commercio e 
Navegação, e á Extradição de criminosos e desertores. 

« Estando os ditos ajustes submettidos á ratificação de 
S. A. a Princeza Imperial Regente, Ha por bem, a Mesma 
Augusta Senhora, ouvir o Conselho d'Estado ás 1.0 horas da 
manhã do dia 1. 0 de Março, no Paço da Cidade. 

« O ponto sobre que o .Conselho d'Estadó tem de consultar 
com seu parecer e o seguinte : 

« Ha motivos, e assaz poderÓsos, que devam obstar á ra-
tificação de todos ou de alguns dos referidos tratados? » 

Assignava a convocação o Ministro dos Negocios Estran- . 
geiros. 

No seu parecer, extenso e fundamentado, Nabuco mostrou-se 
absolutamente contrario á política seguida. O voto começava 
assim ·: 

« Ain4a insisto na mesma opinião; _que tive a honra de 
manifestar perante V. A. I. na antecedente conferencia, isto 
e, que, tendo sido a guerra feita pelos Alliados, a paz deve 
ser feita pelos Alliados. 

« O que digo é a cioutt·ina consagrada pelos autores do 
Direito Internacional, sendo entre elles Kluber, § 344, que diz 
assim : _Nenhum delles (alliados) póde conclui?' a1·misticio 
ou paz scpamda sem· o consentimento do seo alliado. 

f • • • 



A QUESTÃO ARGENTINA 319 

« Não dissimulo que a Historia nos mostra tratados de paz, 
celeb1•ados por um alliado, que se desprende de seu alliado ; 
assim·, o Tratado de paz feito com a Republica Franceza, 
anno 1795, em Braziléa, pela Prussia, quebrando a alliança 
tom a · Austria e outros Estados, obrigados a proseguirem a. 
guerra, que só se concluio pelo Tratado de ·Campo Formio. 

« Vimos_. Napoleão 1. 0
, em1813, abandonado e hostilizado 

pelos seos alliados da vespera. 
<< Estes factos irregulares, porém, não derogain os princí-

pios, e não pódem ser invocados para consequencia jurídica. 
<< O Direito Internacional é o mesmo Dieeito Privado appli-

cado ás nações. 
cc E conforme o Direito Civil, só podem desfazet' os contra-

ctos aquelles que os fazem. 
<< Assim que, não obriga aos outros o que um faz, quaiido 

o contracto é tambem de outros e commum a todos. » 

Depo.is da analyse do Tratado de 1. 0 de Maio de 1865, para 
o fim de mostear que as negociações com o Paraguay 
deviam ser collectivas, o voto conclue assim : 

<< O que é, porém, que autorizou estes Tratados separados 
que rompem a Alliança e os Preliminares da Paz ? 

<< O A viso lmpeeial, pelo qual foi convocado o Conselho de 
Estado, diz que, Ve?'ificando-se o caso p1'evisto de não Se?' 
<< possível a negociação collectiva dos Alliados com o Govemo 
« Pamguayo, pelos motivos que são conhecidos do Conselho 
« de Estado, o Ba1'ão ele Cotegipe celeb1·ou os ajustes elefi-
« nitivos ele paz po1· pa1'te do Imp{wio. · 

. ~ ~ 

<< Examinados os Protocollos sujeitos ao exame do Conselho r-
ue Estado, não. me parece verificada a impossibilidade 'de 
tmtado collectivo, impossibiÜdade que autorizasse o· Brazil a 
ti'atar só. 

« Mostram os Protocollos que a discussão do tratado com-
m.um estava concluída, e este approvado e ajustado, quando 
sobreveio a difficuldade. 

<<- Era muito natural, e não para extrarihar, que, approvado 
o tratado commum, o Ministro Argentino pedisse a solução 
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dos limites, porque d'essa solução dependia a firmeza_ do 
tratado ~commum. 

« Mas, se a impossibilidade do tratado commum procede 
da impossibilidade do tratado de limites, a impossibilidade 
do tratado commum não póde ser attribuicla ao Govemo 
Argentino sómente, mas tambem ao Braúl, porque todos 
convieram em que - não se1·ia fi:nna.do o tmtac~o commmn 
senão depois de 1·econhecido o di1'eito te1'1'ito1·ial de cacla um 
elos. Alliaclos intm·essaclos, Bmiil e Republica A1·gentina. 

« A impossibilidade do tratado de I imites não era razão 
para o Brazil fazer a sós o tratado commum, mas para não 
se fazer. o tratado commum. O que pedi o o Ministro Argentino, 
em 30 de Novembro de 1871, não era senão a consequencia 
do. que se concedeo em 9 de Dezembro de 1870. 

« Por outro lado, em30 de Novembro ele 187-l não se dava 
· ainda o caso extremo do tratado separado. 

« Com effeito, o Ministro Argentino pedio afinal que os 
Plenipotenciarios se transportassem á cidade de Buenos 
Ayres para ahi resolver-se a difficuldade. 

« O Ministro Oriental dizia que desejava instrucções elo 
seo Governo, porque as não tinha para este caso imprevisto. 

« A prudencia exigia que, em negocio tão grave que pode- . 
ria importar o rompimento da Alliança, se exgottassem, ainda 
sem espérança, todos os meios, que se ouvisse a ultima pala-

. vra dos Governos Alliados. Ao demais, a Republica Oriental, 
que tão inclinada se mostrava para o Brazil, merecia . esta 
deferencia: 

« Foi, porém, o Plenipotenciario' Brazileiro que rompeo a 
negociação, declarando, para logo, que trataria por si só com 
o Paraguay. . 

·« Do estudo dos Protocollos resulta que a Republica Argen-
tina, quanto á questão de limites, .teve sempre tocl;;t a fran-
queza e precisão, sempre disse o que queria; 

. « Que o nosso Mitüstro sobre essa questão tergiversou, 
recorrendo a adiamentos e questões ele fórh1a. 

« Fossé como .fosse, e ainda verifica,da a impossibilidade 
do tratado collectivo, concluo como comecei, dizendo, como 
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sempre tenho dito., que não deve o Brazil, elle só, fazer com 
o Paraguay o tratado definitivo de paz, navegação, e garantia 
da lnàependencia dO Pm·aguay, porque esse t1·atado será 
irrisorio e susceptível de consequencias funestas e impre-
vi'stas. 

« Pesemos · as consequencias das duas hypotheses, de 
fazel'mos ou não fazermos o tratado . 

« Se o não fizennos : 
« Continuará o . statit quo dos limites antes cta guerra, 

mas nenhuma urgencia ha de outros limites . Subsistirá' o 
Tratado Preliminat· de 20 de Junho infinitalll:ente. 

« Ainda e sem inconvenientes subsiste até hoje ·o Tratado 
Preliminar de Paz com. a Republica Argentina, e antes o Tra- -
tado Preliminar de 20 de Junho que nenhum tl'atado, que o 
rompimento da ~lliança, e o pesado encargo de tomar sobre 
nós sós, contra todos, e até contl'a os Alliados, a garantia-
da independencia do Paraguay. 

« A prolongação do estado provisol'io, permanecendo as 
nossas forças no Pat·aguay. 

« Este inconveniente continua, fazendo-se o t1·atado, porque 
por elle s~ estipula que as nossas forças continuam a perma-
necei' no Paraguay. 

« Vejamos as consequencias de fazermos o tratado: 
« Rompimr.nto da Alliança e consequente perempção ·do 

Tl'atado Preliminar; 
« O pesado encargo de manter contra todos, e até contra 

os · Alliados, a independencia, soberania e integridade do 
Pal'aguay, o que equivale ao Protectorado repellido pela 
Alliança, protecto1·ado de facto e pela fo1·ça das coisas ; 

« Contingencia de guerra, provocada pelos conflictos que 
a Republica Al'gentina póde suscitar, cujas hypotheses são 
val'ias e imprevistas. 

« Figul'emos algumas hypotheses, que · são muito naturaes: 
e logicas. 

« A H.epublica Argentina não está obl'igada ao tratado 
definitivó de paz e navegação, que o Brazil vai celebrar com O• 

Paraguay, porque para ella é um tl'atado inle1' ali os, uma_ 
UL 21 
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québra.da Alliança; pois bem, a Republica Argentina conti-
nua a guerra contra/ o Paraguay, contra quem hoje todos 

. podem, afim de impôr-lhe os limites que pt·etende. Ex tende 
.até á Bahia Negra a occupação do Chaco. _Occupa outras ci-
dades e povoações. Empece a livre navegação dos rios por 
meio de medidas fiscaes e policiaes. 

« Ou o Brazil declara a guerra ou não. 
« Se decla·ra a guel'ra pelo exercício desses actos da sobe-

rania· argentina, faz uma guerra injusta, justifica a idéa do 
Protectorado. 

« D'ahi diffi.culdades que nos podem vir das Republicas do 
Pacifico, induzidas pela Republica Argentina, e predispostas 
.pela má vontade que nos têm, em razão das questões de 
limites e rivalidade tradicional de raça. 

« Se não declat'a a guerm, e deixa o Paraguay á sós, viola 
este tratado que vai . fazer, confessa o erro des.te tratado, 
incorre na cumplicidade, que desejava prevenir, da violação 
da integridade do Paraguay, e incorre nesta cuinplicidade 
como maior causador. -Ou a guerra ou o ludibl'io. 

cc Senhora! Firme nos principias que tenho sempre sus-
tentado opino contra a ratificação do Tratado. 

« Não desejo que se faça o tt·atado de limites, _porque não 
será genet•oso e leal fazel-o desde que o nosso alliado não 
póde fazel-o: não contesto, porém, o direito que o Brazil tem 
de fazel-o separado ( 1). » 

(1) Surgia na mesma Conferencia a questão da desoccupação 
da ilha do Atajo, solicitada pela Republica Argenti.na. Foi este o 
parecer de Nabuco : 

" 1.0 Quesito. (Convem acceder á solicitação da Republica At'-
. genti_na ?) 

« Suppondo o tratado definitivo de paz entre o Brazil e Para-
guay, devo dizer que ao Hrazil convem abrir mão de uma occu-
pação que se fundava sómente na necessidade e direito de guerra. 

" A occupação, com o fundamento de velar o Brazil pela fi el 
execução dos tratados definitivos com o Paraguay, sómente seria 
admissivel e confessavel, se a ilha, ·sem contestação, fosse do 
Paraguay; po"rque conforme os ditos tratados, o Brazil ainda con-
tinua a occupar, pelo dito motivo, o territorio paraguayo. 

" Sendo, porém, duvidosa a propriedade da ilha, occupal-a 
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Vimos a linguagem,: o desabafo, de Tejedor em sua Nota 
de 1õ de 'Fevereiro. Quem responde a ella é. o Ministro dos -
Negocias Estrangeiros do gabinete Rio-Branco o que qu·er 
dizer em aSS':Jmptos do Prata_, - especialidade sua, - - o 
proprio Rio-Branco. Á ref~rencia de Tejedor a antigas lu c tas, 
esquecidas por nós, o Governo Brazileiro redargue rectJrdando 
Monte Caseros e a sua primeira Alliança. : « Não datam do 
1. õ de Maio de 1865 as relações de· perfeita amizade entl'e o 
Bt·azil e as Republicas do Prata . Estas relações existiam desde 
a alliança de 1852 que libertou o Estado Oriental e a Repu-
blica Argentina da bppressão dos dictadores Oribe e Rqsas. 
A alliança de 1865, bem que devesse exercer mui benefica 
influencia entre as tres nações, ligando-as por cinco anno~ 
de sacrificios e glorias communs em defesa de sua .honra e 
direitos essenciaes, já encontrou aquella base sol ida de ·uma 
união não menos honrosa, e talvez de maior alcance politico 
para a paz e prosperidade d'esta parte da America. >> (Nota 
de 22 de Março) (1). ·Essa Nota de 22 de Março provoca a 
de 21 de Abt·il. Tejedor responde á lembrança de Caseros 
com a de Ituzaingo. A Nota começava n'estes termos : « A 

depois da paz é occupal-a em nome do Paraguay, é prejulgar a 
questão da propriedade. 

" O melhor arbítrio é abandonai' a ilha sem entr•egal-a ao 
Paraguay ou á Republica Argentina. 

" 2.0 Quesito. Adiando essa desoccupação dá-se fundado mo-
tivo ele queixa ao Governo Argentino ? : A minha resposta é 
affil'mativa, como consequencia do 1.0 Quesito . . 

" 3. 0 Quesito. Não se prestando o Governo Imperial á clesoc-
cupação immediata, convem que. entre os motivos que altegar, 
inclua o ele não estar ainda reconhecido se a ilha elo Atajo per-
tence á Republica Argentina -ou .. á elo Paraguay ? : A minha -
resl?osta é negativa, como consequenc-ia do 1. o Quesito. " . 

(1) N'essa Nota dizia o Governo Imper•ial ao Argentino : " Nin-
guem negar·á á Republica Al'gentina o dir·eito de fazet• para si 
casus belli elo que tenha pol' justo exigir do Pat·aguay quanto aos 
limites em quesLão. O que não se conformaria com o pacto da · 
allian ça e repugnaria á dignidade e. á consci~ncia dós outros 
alliados, é que estes fossem obrigados a acceitar .passivamente a 
responsabilidade do que não pudessem discutir e apreciar. ,, 
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historia d(l tratado~ rotos por uma interpretação interessada 
de s~1as clausulas, ou por não serem já necessarios a alguma 
das partes contractantes, não é nova no mundo ... » E depois: 
« É certo, Sr. ·Ministro, que a amizade de dous povos 
vizinhos não tem data fixa, como tambem não a tem a ini-
misade. A batallia de ltuzaingo não nos separou para sem-
pre, assim como não nos ligou para sempre a cooperação 
brazileira que libertou as Republicas Argentina e do Urugúay 
.de seus dictadores Oribe e Rosas. >> ·E ainda·: « Que pheno-
meno foi esse que permittiu que a potencia accusada por 
todas as Republicas Hespanholas de ,ínvasões ele territorio, 
pão encontrasse difficüldacles com o Paraguay, e os encon-
trasse a Republica Argentina? » 

Se em vez ele Rio-Branco, com a sua dignidade calma e 
paciente, tivesse cabido a Cotegipe responder a Tejeclor, essa 
campanha de epigrammas e reconvenções historicas teria 
degenerado talvez em uma guerra entre os alliados da ves-
pera ( 1 ). · Tejedor teria provavelmente recebido sob a forma 

(1) É, entretánto, difficil precisar a verdadeira attitude de Cote-
gipe sobre o fundo da questão entre o Brazil e a Argentina. 
Na sua Carta ao Conselheiro Cor;rêa, publicada em folheto na 
Bahia (Typographia Constitucional, 1872), sob o titulo As Nego-
ciações com o Paraguay e a Nota do Gooerno Argentino de 
27 de Abril, elle fará urna série de irnportantes revelações, das 
quaes cumpre destacar as seguintes : '' Apenas aportei a Buenos-
Ayres, abt•i-me francamente com o Sr. Dr. Tejedor, propuz-lhe 
que nos puzessemos de accordo sobre·tudo que devassemos exigir 
do Paraguay, de sorte que não apresentassem-os a lli divergencias 
qQe enfraquecessem a força moral d_a Alliança; cheguei até a 
propor-lhe meios de cóerção contea o. Paraguay, quando .este não 
quizesse assentir - ás nossas prop9stas. Eu referia-me ás· duas 
questões que ficaram adiadas para as negociações d'Assumpção; 

•- - limites e fortificações. S. Ex. evitou sempre entrar em mais 
intimas explicações e tive de recolher-me á reserva exigida pela 
minha posição. Pareceu-me comtudo que o Governo Argentino 
.dispunha-se a fazer concessões ao Paraguay, mas que queria 
fazel-as espontaneas, sem a menor sombra de ipf!uencia dos 
outros alliados ... " Em Assumpção a intimidade em que viveu 
com o Dr Quintana autorizou-o a ser mais expansivo : " Um elos 
meus maiores temores era que o GoverHo Parag_uayo, não- que-
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de Nota a carta, datada da Bahia, ao conselheiro Correia: << Se 
a de~peito de nossa moderação e longanimidade nos virmos 
constmngidos a repellir pela força offensas á nossa soberania 
e dignidade, não perderemos da _ IBemoria a recordação que 
ora se nos desperta das glo1'ias de ltu:;:,aingo, ja que o 
sangue brazileiro derramado em Caseros pela libertação do 
nosso Alliado, e nos campos do Paraguay, não hasta para 
lavar a mancha de uma batalha perdida ou de exito duvi-
doso . .. » Ou este outro trecho : << Mm·tim Garcia tranca as 
portas do Uruguay e uo G1,1azú, domina com ' seus fogos a 
costa Oriental ; Cerrito trancará o Alto Paraná e a foz -dó 
Paraguay; Villa Occidental, distante 868 milhas de BUenos 
Ayres, é um qua!'tel ele _ tropas e não uma colonia civil; o 
Estl'eito de Magalhães será um novo Gibt·altrar, ou um mais 
extenso Dardane~los, para as Republicás do Pacifico. Por 
entl'e as cel'!'ações do Prata descobrem-se-os raios ele luz em 
que têm fitos os olhos seus argonautas políticos ... Admiro-

• < 

os, mas, por Deus, peço-lhes que nos não tomem por cegos 
oú ignorantes. >> Ou ainda : << A ingenuidade com que S. Ex. 
(Tejeelor) procura convencer-nos ele que o Chaco dese1'to, o -
Chaco, que o Pamguay nunca-podm·ia coloniza?', é nad:;t em 
comparação da immensa divida p1·oveniente da gue1·1·a ( 1 ), 

rendo ou não podendo affrontar o espírito de patriotismo do 
povo, exaltado até o fanatismo, abandol)asse o poder, deixando a 
nação acephala, - entregue aos Alliaclos. Este temor, não sem 
fundamento, fazia com que eu affrontasse o outro - ele parecer 
esposar a causa do vencido contra a Allian ça. ~ão duvido que o 
espectaculo da miseria de um povo heroico fosse parte para que 
eu abafasse o rancor da lucta e lhe dedicasse profunda sympa-
thia. Não me defendo d'esse sentimento, mas affirrno que elle 
não teve i_nfluencia no que insinuei, como me1•ecendo nossa 
appt·ovação e e fficaz cooperação. " Cotegipe disse afinal ao Dr. 
Quintana, quando este resolveu retirar-se, que, se o Governo 
Argentino se contentava com as Missões e a linha do Pilcomayo, 
o Brazil recuaria tambem a sua fronteira para cob t·ü· a concessão, 
e elle não só deixaria de celebrar tratados com o Paraguay, 
como, em tudo, faria causa commum com os Argentinos. 

(1) Tejedor mesmo,-mais tarde, no tratado que celebra em 1875 
com o ministro Paraguayo no Rio-de Janeiro desiste, da divida da 
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tr,!l.z á lembrança a tactica de certos ' mercadores que depi'e·· 
ciam o ohjecto que almejam por adquirir. Infelizmé'nte, os 
Páraguayos não pensam assim, antes renitentes acreditá~n 
que o· Chaco é pa1;a elles questão de segurança interna e 
externa, de independencia, qu~stão de v!da· e cle morte 
enfim_ Allegam, a exemplo de Pedro o Grande, e talvez com 
mais razão, que o somno das bellas filhas d 'Assumpção não 

. deve ser perturbado pelo estampido do canhão argentino ; 
que em caso _de guerra póde sua capital ser destruída em 
poucas horas ; que a occupação por forças argentinas da 
Villa Occidental (que elles não podem colonizar à 1õ milhas 
qe distancia!) · é um padrasto a todo o Paraguay e especial-
mente á séde do Governo ; que suas rendas são defraudadas 
pelo contrabando; que os cl'irriinosos e conspiradores alli 
acham asylo, e d'alli podem ·ameaçar constantemente a 
segurança do Estado; que de_ uma divida se podem libertar, 
não assim. da espada de Damocles sempre coruscante sobre 
suas cabeças ( 1). >> 

VI. ·- Missão do general D. Bartolomé Mitre ao 
Brazil. - Accordo Mitre-S. Vicente (1872). 

Entretanto não havia razão para uma desintelligencia séria, 
desde que, no fundo, o espírito de que (3Stava animado o 
Governo Argentino, salva- a questão de susceptibilidade 
nacional creada pelos partidos, era de concessões ao Paraguay, 
de contentar-se, em ultimo caso, com a linha do Pilcomayo, 

- acceitando o arbitramento sobre a Villa Occidental. Por 
isso, a agitação bellicosa do começo de 1872. cede com a 
missão do general Bartolomé Mitre ao Rio de Janeiro. Era 

guerra em troca da Villa Occidental, que era uma bem pequena 
porção doChaco. · _ 

(1) Carta do Barão de Cotegipe ao Conselheiro Manoel Fl'an-:-
cisco Corrêa, antes citada_, opusculo de 41 paginas-. 
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um golpe politico de mestre mandar Mitre ao Brazil n'essa 
embaixada que o podia inutilizar para a futura eleição; se elle 
nada conseguisse ou se · cedesse de mais ás exigencias do 
Imperio. Cotegipe facilitara a enviatnra, dizendo a Tejedor 
que não tinha sid<il seu proposito rQmper a Alliança, _ que o 
Governo Argentino podia fazer o que elle fizera, com as ga-
rantias que elia dava a todos os alliados. As Notas trocadas, 
de governo a governo, eram uma difficuldade preliminar que 
Mitre, o qual chega ao Rio em começo de Julho (1872), levará 
tres mezes a resolver, tal era o escrupulo e exacção com que 
Rio-Branco, e1 póde-se dizer, o Imperador, offendido pel;:tlin-
guagem da imprensa portenha contra o lmperio, apura cada 
allusão, cada intenção de Tejedur (1). Em 19 Novembro, 
porém, Mitre e o Marquez de S. Vicente, plenipotenciario 
brazileiro, assignam o accordo que restabelece a Alliança. no ' 
pé em que estava antes dos Tratados Cotegipe, ·sem todavia 
tocar n'esses tratados, obrigando-se o Brazil a cooperar com 
o seu Alliado nas negociações, que por sua vez elle ia enta-
bolar (2). Não deixou talvez de conconer para essa renovação 
do Tratado de 1. o de Maio o conhecimento que Rio-Branco 
tinha das idéas de Mitre, indicado tambem para as negocia-
ções d'Assumpção (3). 

(1) Ver na Memoria citada ele M. F. Corrêa, ministro elos 
Negocias Estrangeiros, o historico d'essa negociação preliminar 
sobre a fôrma elo incidente occort•iclo; cada palavra, cada .reti-
cencia da rorrespondencia et1tre Tejedor e Corrêa, é passada por 
uma rigorosa analyse. Mitre só consegue tratar da questão de 
fundo, depois de trocadas as mais completas e satisfactorias expli-
cações sobre a Nota de 27 ele Abril. 

(2) Apezar de não ser um documento inédito, reprocl~zo ' no 
Appendiee o Accordo Mitre-S. Vicente, como transcrevi no 
Tomo 11 o TPatado de 1. 0 de Maio, para facilitar o cotejo das 
referencias de Nabuco, e outras, aos artigos d'aquelle convenio. 
De toda a politica ministel'ial na questão argentina, esse é o 
unico acto que elle francam ente applaucle, " porque o considera 
como a reparação elos erros da nossa diplomacia. '' 

(3) Mitre sempre pensou, como signatarío do Tratado' de 
Alliança, qne a linha elo Pilcomayo satisfazia completamente as 
aspiPações nacionaes. (Confidencial ele Mitre ao seu Governo em 
30 de Junho de 1873.) 
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O Accordo Mitre-S. Vicente não era o repudio da poli-
tica dos tratados em separado·; tirava-lhe, porém, toda a 
gravidade que pndia resultar da desharmonia em que, depois 

.d'elles, ficaram os Alliados. O golpe de Cotegipe creara para o 
,Brazil uma situação difficil, se não queria .dizer simples-
men-te' o abandono do Paraguay á sua sorte: - a ele Media-
dor, que podia ser recusado; ou, n'este caso, a de Protector do 

. vencido contra o alliaclo. Qual foi o pensamento de Cotegipe 
em relação ao Paraguay ao fechar esses tt'atados : abandonai-
o OI! sustentai-o ? Se queria sustentai-o, não tornava .elle 
tnai& difficil a intercessão do Brazil desde que rompia ou 
parecia romper a A!liança? Se era, pelo contrado, abando-
nai-o, n~o assumia o seu .rompante caracter de pura come-
9ia? Não podia mesmo ser tomado como uma cilada pelo 
Paraguay? Qualquer, porém, que fosse a idéa intima de Co-
tegipe, Rio-Branco não deixará escapar a opportunidade que 
este lhe creou ; nao deixará degene~ar em rompimento de 
relações a afoitezà de Cotegipe, mas até o fim desenvolverá 
em proteger o Paraguay na questão do Chaco um.a persis-
tencia e uma habilidade que acabam por triumphar. O golpe 
de Cotegipe não será aproveitado por Tejedor; a Republica 
At·gentina não tirará vantagem alguma do precedente creado, 
de poder tratar em separado, nem de tet' ficado só em campo, 
.com as mãos livres, contra o vencido commum. Conside-
rando-se a importancia qué elle ligava a essa questão, poucos 
resultados em diplomacia devem ter alegrado tanto um ne-= · 
gociador, como ao Visconde do H.iq-Branco o ter . salvado o 
.C h a co para o Paraguay, satisfação talvez igual á que, annos . 
depois, ha de experimentar seu filho, o Barão do H.io-Beanco, 
ao salvar para o Brazil o territorio disputado de Palmas, que 
.os Argentinos consideravam um appendice do de Missiones. 
A verdade, porém, é que o Visconde do H.io-Branco nada teria 
.conseguido sem duas circumstancias : 1. o o desinteresse que, 
se algum tempo deixpu de inspirar a política argentina, 
n'ella se manifestou, primeiro pela attitude de V areia, depois, 
pelas .concessões de Mitre, e que não teria deixado nunca a 
.questão do Chaco tornar-se um casus belli para os Alliados ; 
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2. 0 a attitude, · p1·imeiro, contra o direito . de conquista, 
depois, cóntra a eventualidade de um rompimento, susten-
tada pela Opposição Liberal no Senado, e por Nabuco, espe-
cialmente, no Conselho de Estado ( 1). 

VII. Mitra mandado ao Paraguay . . - Proposta 
de arbitramento. - Attitude do Brazil (1873). 

Entretanto o gen~ral Bartolomé Mitre fôra ao Paraguay 
negociar a paz, e o B1·azil fizera-se représcntar n'essas nego-
ciações pelo Barão, logo depois Visconde de Araguaya (Gon~ 
çalves de .Magalhães) (2). A attitude conciliatoria de . Mitre, 
que se contenta com o limite do Pilcomayo e a ilha do 
Cerrito, não foi sustentada pelo seu Governo, e elle deixou 
Assumpção nos primeiro dias de Setembro, sem nada ter 

(1) A Reforma era um tanto bellico~a, e o elemento jinga do 
partido Liberal era solido pela attitude de Cotegipe. Zacharias, 
por outro lado, identificou-se com a causa da paz, bem como 
Saraiva e Octaviano. Nabuco, por sua attitude no Conselh.o de 
Estado, ao qual os outros não pertenciam, e onde se achava quasi 
em unidade, foi quem maior parte teve em servir de freio, e 
conte t· o arrastamento do partido numeroso, . senão da guerra, 
pelo menos de uma política que levaria á. guerra. Tambern por_ 
isso, no Conselho de Estado mesmo e no Senado, elle será. mais 
de uma vez chamado de Argentino, por insinuações mais- ou 
menos transparentes. 

(2) Araguaya chega a Assumpção, pouco depois de Mitre, em 
Abril. Em Maio, informa ao·Visconde de Caravellas que o Paraguay 
sú cederá a ilha do Atajo para ser neutralizada pela Allian<;a,_ e 
que está. indeciso mesmo se acceitará. a linha do Pilcomayo. Em 
Junho, Mitre, sem fixar os limites boreaes, pede, _elo lado do 
Oéste, o limite elo rio Paraguay com a ilha elo Atajo. E o ministro 
paraguayo Miranda quem primeiro indica o Pilcomayo, neutra-
lizando-se a ilh a. Araguaya (26 de Junho) diz a Mitre que se a 
Republica Argentina " na falta ele tratados, por exigencias imrno-
deradas, se julgar com direito de permanecer occupando urna 
grande parte do territorio paraguayo, poderá. o Brazil, para fiel 
execução dos seus tratados, co.ntin_uar a occupar a outra parte. )) 

/ 
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conseguido. A ultima concessão do Governo. de Buenos-
Ayres era : ou desde logo o limite do Pilcomayo, com a ilha 
do Atajo (Cerrito), e o arbitl'amento sobre o Chaco, incluindo 
a Vil!~ Occidental, mantido o statu quo até o laudo; ou o 
Pilcomayo e a Villa Occidental, desistinçlo a Republica Ar-
gentina do resto do Chaco. O Paraguay, pórém, só acceitava 
o arbitramento pal'a todo o Chaco, incluindo o Pilcomayo, 
até o Bermejo. Em Outubro de '1873, interrompida ou frus-
trada a negoc.iação de l\'Iitre, só se falava em guerra entre os 
Alliados; renascia a campanha do começo de 1872 nosjornaes 
Argentinos; o Brazil e a Republica armavam-se, faziam 
grandes encommendas de Remingtons, encouraçados, canhões 
Krupp, torpedos ; Mitre era atado ao poste nos jornaes Alsi-
nistas; davam-n"o com direitos á corôa do Brazil; até a cari-
catura apre~entava-o fazendo dançar o conhecido macaco, 
emblema do Bt'azil para o Hio da Prata. 

É essa situação que se reflecte no seguinte Aviso de 20 de 
Novembro de 1872, dirigido á Secção dos Negocios Estran-
geiros do Conselho de Estado, de que era relator Nabuco : 

« O Governo Imperial obrigou-se, pelo Art. 4° do Accordo 
de 19 de Novembro do anno passado, inserto no Relatorio de 
Dezembro do mesmo anno, a cooperar effectivamente com a 
sua força moral para que a Republica Argentina e o Estado 
Oriental chegassem a um ajuste amigavel com o Paraguay 
sobre seus tratados definitivos de paz. 

« Em virtude d'aquelle compromisso, o Enviado Extraor-
dinario e lVIinistt'O Plenipotenciario d~ S. l\'I. o Imperador em 
Buenos-Ayres, Sr. Bat'ão de Araguaya, recebeo instrucções e 
poderes pat'a transportar-se á Assumpção, e ahi auxiliar a 
missão Argentina, encarregada ao Sr. ·General Mitre. O Go-
verno argentino mostrou-se muito satisfeito com a escolha 
do Plenipotenciario Brazileiro ·e o prompto concurso do 
Braz i!. 

« O Sr. General Mitre entrou na negociação com o Governo 
Paruguayo sem peclir a cooperação directa do Brazil e nem 
mesmo revelhar-lhe o seo pensatnento sobre as condições do 
accÓrdo acceitavel pela Republica Argentina, com quanto man-
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tivesse, entretanto, as mais urbanas e amigaveis relações com 
o Sr. Barão de Araguaya. 

« Como se ·ve do pi'oto:collo dessa negociação, assignado 
pelos Plenipotenciarios A1·gentino e Paraguayo, propoz aquelle, 
e foi acceito, que se occupassem em primeiro lugar, por ser 
o unico ajuste que podia apresentar difficulçlades, do tratado 
de limites. 

« As disp.osições do Govemo Paraguayo eram conhecidas e 
faceis quanto aos limites pelo lado do rio Paraná, e, pois, 
concordaram os dois Plenipotenciarios promptamente em 
fixar o·dito rio como separação do territorio de uma e outra · 
nação. Obtido este accordo, o Sr. General Mitre não se mos-
ti'OU apressado em continuar as conferen~ias sobre a questão 
do Chaco, e, sobrevindo uma revolução interna contra o Go-
verno Paraguayo, aguardou ci desfecho desta, que foi vencida 
pelo Governo, prestando-lhe em tal conjunctura seo apoio 
moral, tanto o Ministro Brazileiro como o Argentino. 
• << Proseguindo as conferencias, manifestou-se quasi inven-

civel discordancia sobre a questão do Chaco. · 
cc Por esse tempo o Plenipotenciario Brazileiro procurou 

conhecer o pensamento definitivo das pretenções argentinas, 
e teve a esse I'espeito franca e animada discussão com o 
Sr. l\iitre, p(H·que este se declarava disposto a nada ceder na 
parte em que estava todo o pedgo da negociação, não ob-
stante as declarações anteriores do Governo de Buenos-Ayres, 
por occasião de occupar a Villa Occidental (Relatol'io de 1870) 
e o que mais recentemente disse·, em documento que corre 
impresso, nas instrucções dadas ao mesmo Sr ~ General Mitre, 
quando ' este veio em Missão diplomatica á Côrte do Rio ele 
Janeiro. 

« Nas instrucções argentinas, a que acabo de refeeir-me, 
impressas com a Memoria do Ministerio das Relações Exte-
riores, vê-se o seguinte : << Se para obter ou facilitai' o resu!., 
<< tado lhe parecer necessario manifestar ao nosso 'Alliado a 
<< disposição em que se acha o Governo Argentino do fazer ao 
<< Par~guay concessões de .tenitorio, reconhecido como seo 
cc pelo Tratado de 1 o de Maio 1865, ·fica autorizado para fazer 

I 
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<< essa manifestação em termos geraes, serri pôl-a por escripto, 
<< çomo uma condição que se impuzesse e que dal'ia o mere-
<< cimento d'ella ao Brazil com descredito da Republica. » 
. « Sem embargo do gt·ande esfor.ço que fizera, o negociador 
al·gentino, para mover o Governo Paraguayo a re~onhecel'-lhe 
todo o Chaco até á Bahia Negra, offereceo duas outras solu-
ções : a 1 :a consistia em ser-lhe reconhecida como tal, desde 
logo, a parte do Chaco que se extende da foz do Paraguay 
-até o seu affluente Pilcomayo, ficando o territorio do Norte 
sujeito a um juizo arbitral e continuando enliretanto a Villa 
Occidental em poder do Governo At·gentino; a 2.a resolvia 
definitivamente a questão, adaptando-se a mesma linha do 
Pilcomayo, mas com o accrescentamento da Villa Occidental, 
separada esta, para o lado argentino, por um traço que se 
tirasse do affluente mais proxinio áquelle outro. 

<' O nosso Ministro não se mostrou disposto a acceitar a 
responsabilidade desta solução; manifestou com franqueza 
ao seu collega que ella não era conciliadora, nem se confor-
mava CO!l1 a promessa do Governo Argentino; mas deixou que 
o Paraguay a acceitasse ou rejeitasse só por si. 

<< O Governo Paraguayo, que, só levado pelos conselhos 
do Brazil, cedet'!l ? Chaco até o Pilcomayo, inclusivamente a 
ilha do Cerrito, a respeito da qual o Plenipotenciario Argen-
tino nem a neutralidade quiz ceder, não se prestou á ·SObl'e-
dita proposta. 

<< Não ha documento firmado ·pelos negociadores que o 
atteste ; m-as sabe-se, pelo que o Sr. Genel'al l\'litl'e dissé .ao 
SI'. Barão de Araguaya, que, afinal, o negociador argentino 
aconselhara para Buenos-Ayres que se dirimisse a contenda 
pelo Pilcomayo com desistencia completa do territorio que 
fica ao Norte. Muito tempo espel'ou-se a resposta do Governo 
Argentino, confiando o Sr. Generall\'litre que seria favoravel 
á sua ultima iniciativa. 

<< Assim, porém, não aconteceo, e o Plenipotenciario Ar-
gentino, identificando-se com o pensamento de seu Governo 
nessa recusa, formulou um l\'lemorandum para justificai-o e 
regressou a Buenos-Ayres. · 
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« O Governo Paraguayo contestou perfunctol'iamente essas 
ultimas declªrações officiaes do 'Sr. Mitre, e pt·ometteo que op'-
portunamente responderia ao Memorandum. 

« Ao mesmo tempo dirigia o dito Plenipotenciario Argen:.. 
tino ao Ministro do Brazil uma ·cartà, que este se apt·essou -a 
contestar, pondo em duvida a efficacia da coopel'ação Brazileil'a. 

« As referidas cartas, o Memorandum, e a resposta pl'ovi:.. 
soria que dera a este documento o · Governo Paraguayo, se 
acham entre os Anne~os que acompanham o presente Aviso. 

« Seguia-se, depóis, o exame daquelle desenlace pelo Go-· 
verno Argentino, exame envolto em grande mysterio, ou que, 
pelo menos, deo motivo a vm·ios boatbs de que a.s folhas 
do Rio da Prata ·e. do Brazil se fizeram echo . Esses boatos 
nascia~ principalmente do facto de ter o Congresso Argen-
tino celebrado . sessões secretas pat·a tomar conhecimento de 
negocios, que lhe fot·am, naquella -occasião, sujeitos pelo Pre:.. 
sidente da Republica. 

« O Gover·no Argentino censurou á sua imprens-a a indis-
crição de taes boatos, declarando que seriam tt·aidores á Patria 
os que procurassem devassar o segredo . do que se passara 
no Congresso ; mas não desmentia publicamente nenhuma 
das versões que cit·culavam, nem julgou necessat·io dal' ex-
plicações ao nosso Ministro em Buenos-Ayres, que desvane-
cessem a desconfiança de que o negocio secreto envolvesse 
algum pensamento hostil ao Brazil, e só o fez quando a isso 
foi provocado. 

« Entretanto, dizia-se que se tratara nas sessões secretas 
de um plano de alliança com a Bolívia, e assoalhava-se que o 
Governo de Buenos-Ayres descobrira estat· o Imperio alliado 
ao Chile e ao Pat·aguay contra os direitos territoriaes da Re-
publica Argentina. 

<< Os boatos do que se attl'Íbuio ao Bt•azil eram e são intei-
ramente falsos, mas tambem a nenhuma explicação dir.ecta 
ou formal se julgou obrigado o Governo lmpeeiat, atténto 
aquelle silencio do seo Alliado. · 

<< Afinal foi o Sr. Barão de Araguaya _convidado par.a uma 
conferencia, que teve lugat· no dia 16 de Outubro, e na qual o 

·" 
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.Ministro . de -Relações Exteriores lhe co·mmunicou a decisão 
de séu Governo. 

« Esta decisão, e . o . inodo como foi .ella communicada, 
constam de um officio do nosso Ministro e da nota que 
acompanha esse officio, documentos tainbem. aqui juntos. 

o: Foi depois disto que o Sr. Barão de Araguaya, procedendo 
em virtude de ordem, provocou o Sr. de. 'rejedor a explicar-se 
sobre o objecto das sessões secretas. 

« A nota da Legação do Beazil e a explicação do Governo 
Argentino constani do penultin1o documento annexo. 

« Á vista de tudo quanto fica exposto, e conside1·ada a gra-
vidade d·a questão, em que o -Governo lmpel'ial deseja· ser fiel 

·aos seos compromissos sem faltar á sua dignidade, nem sa-
. · crificar irÍ.teresses ·legítimos e essenciaes do Imperio, houve 

S. M. I. por bem ouvir _corri urgencia a Secção de Justiça e 
dos Negocios E$trangeiros do Conselho de Estado, sendo I'e-
lator o Conselheiro José Thomaz Nabuco de Araujo, e devendo 
o parecer da Secção servir de base á audiencia do Conselho de 
Estado Pleno sobre o pensamento geral da resposta que o 
Governo Imperial deve dar ao ela Republica Argentina, e sobre-
tucl.o quanto uma tão séria emel'gencia suscite á sabedoria e 
previsão dos Conselheiros . N'este intuito, o Governo Imperial 
chama especialmente a reflexão elos Sr$. Conselheiros ele Es-
tado para os seguintes pontos : 

« 1. o Póde-se entender que a Nota elo Governo Argentino 
respeita o disposto no Art. 5. o do Accnrdo de 19 de Novembro 
que assim se exprime : Se a Repu~lica do Pamgnay nãõ se 
p1·estm· a um acc01·do amigavel, o B·mzil com os dêmais al-
liados e:x;aminm·ã-o a questão, e combina1:ão ent1'e si os meios 
mais proprios pam gamnti1' a paz; superando ·as diffioul-
dades. 

« 2. o Está o Governo Impe1·ial obrigado a entrai' no ajuste 
de que falia o Art. 6. o do Accordo de 19 de Novembro, antes 
de preencher-se o que dispõe o Art. 5 .",- e qualquer que seja 
o resultado das conferencias que os Alliados celebrem em cum-
primento do dito Art. õ. o? 

<< :i\.° Convirá que o Governo lmpel'ial acceda á· retirada 



A QUESTÃO 'ARGENTINA. 

immediata de suas fol'ças do Pal'aguay, . sem resolver-se a-
questão argentina com a Republica do 'Paraguay, pendentes 
ainda a demarcação dos limites do Brazil e o trabalho da 
Commissão Mixta, que está conhecendo das nossas reclamações 
particular:es por prejuízos de guerra? 

« Deverá fazel-o, em taes circumstancias, sem que o Go-
verno Argentino desoccupe semelhantemente a Villa Occi-
dental, e se comprometta a não occupàr' a Ilha do Cerrito, em 
quanto estiver indecisa a questão de limites do Chaco? 

« 4.° Convirá que o Governo Imperial, de conformidade 
com o seo desejo de que a pendencia se resolva amigavelrpente 
e sem a menor quebra de dignidade, aconselhe o arbitramento 
e a para que este se realize, empregue sua influencia junto 
das duas partes dissidentes, solicitando para esse fim o con-
curso do terceiro alliado, o Estado Oriental? 

« Exigindo o Govemo Paraguayo o arbitramento geral e o 
Argentino, o. parcial, por qual dos dois se deve decidir o 
Brazil? , 

« Como convirá que o Governo Imperial proceda no caso 
de ·se frustrarem todos os meios conciliatorios? 

« Deverá abandonar ou sustentar o Par·aguay, mesmo com 
o risco de provocar· a gu~rra? » 

O Aviso é as~ignado pelo Visconde de Caravellas, o novo 
Ministro dos Negocias Estrangeiros no Gabinete Rio-Bt·anco. 

Foi este o parecer de Nabuco, que teve contl'a si os votos 
dos Viscondes de Jaguary (Souza Hamos) e Nictheroy (Sayão 
Lobato) formando a maioria da Secção : 

-
« A Secção dos Negocias Estrangeiros do Conselho de Es-

tado, depois de ponderada a materia sujeita ao seu exame, 
vendo resumidas nos pontos determinados pelo Avis? Impe-
rial, e sobre os quaes Vossa Magestade Imperial chamou a 
reflexão dos Conselheir·os de Estado, todas a questões que 
occorreri1 e podem occorrer na gravíssima pendencia de que 
se trata, prescinde de abstracções que venham complicar uma 
solução facil, e, tomando os ditos pontos como quesitos da 
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consulta, passa a responder a cada· um delles pelo mod~ que 
se segue: 

PRIMEIRO PONTO 

« Póde-se entende1· que a Nota do Cavemo Argentino t•es-
pe.ita. o disposto n-o At·t. 5. 0 do Accordo de 18 Novemb'l'o 
de 1872 que assim se e.xp1·ime : << Se a Republica do Pam-
guay não se -presta1· a wn accot·do amigavel, o Bmzil com os 
denuíis alliados examinm·ão a questão, e combinarão entre 
si os meios mais prop1·ios pam gamntir a paz supemndo as 
difficuldades ? ~ 

« Este l'}.rtigo diz claramente quando é que tem logar o 
exame e combinação dos Alliados entre si sobre os meios pro-
prios para garantir a paz, isto é : quando ou se a Republica 
do Paraguay não se prestar a um accordo amig~vel. 

« Assim que, a acção dos Alliados começa quando verificada 
a recusa do Paraguay, ou rôta' a negociação entre as duas 
soberanias que são partes contractantes, Republica Argentina 
e o Paraguay. 

« Mas a Nota Argentina de 16 de Outubro"de 1873 pre-
tende ainda a continuação das negociações suspensas entre 
as partes contractantes , e, por consequencia, não é ainda che-
gada a vez dos Alliados. 

« Esta Nota, alludinclo ás duas ultimas bases propostas 
pela Republica Argentina, ou uma çm outra, assim diz : 

« C1·ee el Gobierno A·1·gentino que con qualqueim de las 
dos so.luciones o{1·ecidas po1· su parte ha dado muest1'Ct ine-
quívoca de su moderacion, conciliando, con la del m·bitmge 
especialmente, los derechos. y hon01' t•eciprocos ; y quiet•e es-
pe1'a1' todavia que, inst1'llido de todo, el Gobierno · Impm·ial 
e.xpedim á V. Ec. las instntcciones necesa1·ias pam conti-
nuar la negociacion sobre una ó ot1·a ·base. >> 

«- Sem duvida estas palavras relativas ao Brazil não se re-
ferem iw art. 5. 0 do Convenio, mas ao art. 4. 0

, isto é, à coo-
peração do Brazil, sendo que não póde te!' outro sentido- a 
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assistencia ·do ministro do Braz i! a. essa pendencia, em que 
são partes sómente a Republica Argentina e o. Paraguay. 

« Não se referem ao art. õ. o, que diz respeito á acção. dos 
Alijados, porque· o Brazil não é o unico alliado. . 

« E bem claro parece que as instrucções, de que falia · a 
Nota, têm por motivo a declal'!lÇão do Ministro elo Brazil de 
que não tinha instrucções para aconselhar ao Paraguay accôrdo 
amigavel senão até o Pilcomayo, e não sobre o arbitramento 
ou sobre a pretenção argentina á Villa Occidental, desmem-
brada do terl'ito_rio ao Norte do Pilcomayo (Confidencial do 
Ministro Argentino de 31 de Agosto de 1H73, e Nota do Mi-
nistro do Brazil de 28 de Junho e õ de Setembro de 1873). 

« Além d~sto, a Secção dos . Nego.cios Est1·angeiros do Con- · 
selho de Estado tem por evidente que a acção dos Alliados, 
que o art. 5. 0 admitte, não exclue que antes desse recurso, 011 
em vez d'elle, as Altas Partes Contractantes possam soccor-
rer.,.se aos meios ordinarios do Dii·eito Internacional, como 
mediação ou arbitramento, para solverem as difficuldades 
entre ellas. 

« Conclue, portanto, a Seccão dos Negocias Estrangeiros do 
Conselho de Estado que a Nota Argentina resp.eita o art. 5. 0 

do Convenio, ou antes que a Nota Argentina não implica com 
·esse artigo, porque ainda não é chegada a vez dos Alliados. 

« Pondera, porém, a Secção CJUe seria ' todavia chegada, se 
não forçada, a vez dos Alliados, e se daria a hypothese do 
art. 5. 0 do Convenio, se o Brazil peremptoriamente recu-
sasse as. instrucções impetradas pela Nota Argentina pa.I'a con-
tinuação das negociações com assistencia do nosso Ministro,. 

< ' 
havendo assim por terminada a mesma negociação. Mas então, 
gravíssima responsabilidade tomaria sobre si o Brazil, porque 
seria elle a causa immediata de não havei' a ne·gociação; 
deixaria el!-e de ser o cooperador e garante do alliado para 
identificar-se com o vencido; e ficaria moralmente impossi-
bilitad.o, elle, parte· e juiz, para exercer a missão do art. 5. o. 

nr. 22 
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' ' ,, 
SEGUNDO_ PONTO 

· « · Está o Govm·no .. Jmperial · ob1·i'gado ·à ent1·á1; no ajuste 
de q~!e falla o a1·t. 6. o 'do Accordo de 19 de Novembro, antes · 
de :p1·eencher-se ·o que dispõe o art. 5. o, e qualquer que seja 
o 1·esuUado das confm·encias que os Alliados .'celebrem em 
cump1·i1nento do dito m·t. 5. o ? » 

_ « Parece evidente á Secção dos Negocios Estrangeiros do 
ConÚlho de Estado, v.isto o art. 6. 0 do Convenio, que não se 
prestando o Paraguay a um accordo amigavel, a consequencia 
não, será o ajuste de que falia o citado artigo, nias o recurso 
a~s meios do art. 5. 0

, cabendo então a acção aos Alliados. ·· 
« O ajuste do art. 6. 0 suppõe o adiamento ou pr_ocrasti-

nação dos tratados, mas não a recusa definitiva de tl'atados : 
d'esta hypot.hese não cogitou o Convenio de i 9 de Novembro 
e não podia cogitar; porquanto, não se prestando o Paraguay 
ao accordo amigavel, e seguindo-se a combinação dos Alliados 
sobre os meios mais propl'ios para garantir a paz, a retirada 
ou não retirada das forças dependeriado resultado dessa com-
binação, sendo que a presença das forças bem podia ser um 
meio de acção, que teriam os Alliados para impôr ao Paraguay 
a. deliberação que tomassem, ou, em outros termos, poderia · 
ser um dos meios proprios para garanti?' a paz. 

-« A retirada talvez fosse a contt·adicção do fim proposto. 
. <~ Por outro lado, a divergencia dos Alliados sobre os meios 
do art. 5. 0 engendra uma situação ,que não está pt·evista no 
Convenio, e cuja solução dependerá das circumstancias que, 
nesse caso,· occorrerem, a·ssim como da política pelos Alliados 
adqp,tada collectivamente: se subsistir a Alliança, não obstante 
a divergeacia; ou por cada um delles, rôta a Alliança. Con-
forme fôr a solução, assim será resolvida a retirãda ou não 
r.etirada das forças alliadas . 
• « Efl..1 todo o caso, não havendo os tt·atados definitivos, a 

conservação das forças é direito dos Alliados, reconhecido no 
art. 6. 0 do Convenio de i9 de Novembro palavras - depois 
de celebrados os tratados. 
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« Aliás, e serri havec tr·atados definitivos, a retirada das 
forças não é cousa exigivel, mas dependente de açcordo dos 
Alliados, igual e obrigatorio para todos elles: 

TEUCEIRO PONTO 

a. Convi1·á que o Governo Impe1'ial acceda á 1·etirada im..: . 
mediata de , suas fo1'ÇÇlS do Pamguay, sem 1·esolve1·-se a 
questão a1·gentina com o Pamguay, pendentes ainda a de-
marcação de limites do Brazil e o t1·abalho da Commissão 
Mixta, que · está conhecendo das nossas 1·eclamações particu-
lares po1' prejuizos de guerra ? 

« Deverá fazelro, em taes cü·cumstancias, sem que o Go-
verno A1·gentino desoccupe semelhantemente a Villa Occi-
dent,al; e se comprometta a não occupar a Ilhct de CmTito 
emquanto estivc1· indecisa a questão de limites do Chaco? » 

« Dois motivos se envolvem neste ponto reladvo á conser.: 
vação das forças Brazileiras no Paraguay : 

<< O interesse do Brazil. 
. « O dever do Brazil. 

<< O interesse elo Brazil, fundado na. pendencia da demar-
cação de limites e do trabalho da Commissão Mixta, que está 
conhecendo ·das reclamações particulares por prejuizos de 
guerra, não parece á Secção dos Negocios Estrangeiros do. 
Conselho de Estado motivo, por si só, bem justificado, por-
quanto: 

« (A) Nem por parte do Paraguay, nem por· parte. de ter-
ceiras potencias, se oppõem duvidas a essa demarcação e re-
clamações; 

a. (B) Outras demarcações tem havido e ha pendentes, sem 
a garantia de.forças; 

<< (C) Tal motivo, sendo procedente, manteria indefinida-
mente as forças do Brazil ~o P.araguay com grandes sacri-
fic ios do Thesouro, ainda mesmo celebrados os tratados de-
fi nitivos. 

<< O dev-er, porém, do l3r·azil, no interes.se dos fins da AI~ 
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liança de 1865, e as relações de direito que por ella :contrahiu 
para com os Alliados e o Parãguay, determinam a conser-
vação das forças ·durante o estado provisorio em· que ·se acha 

· o Paraguay, e até faze1·-se uma situação definitiva . 
. « Essa conservação de forças, por parte do Brazil, é tanto 
mais justificavel quanto o proposito da Republica Argentina, 
manifestado ao Ministi'O do Brazil (Officio de 28 de Junho), 
~ que manterá a occupação da Villa ·occidental, ainda que os 
demais Alliados retirem as suas forças. 

cc Ora, o direito da Republica Argentina, occupando a Villa · 
Occidental, é o mesmo do Brazil continuando a occupação 
que tem. 

« Qual é esse direito? 
. cc Não é a posse ante bellum, porque a posse da Villa 
Occidental era do Paraguay. 

« Não é o~ direito reconhecido pelo Tratado de 1. o de Maio, 
porque este .tratado faz depender os limites, convencionados 
entre os Alliados, de tratados com o Paraguay. 

<< Não é outro direito senão o direito da guerra, ainda não 
resolvido pelos tratados definitivos de paz. 

<< Só n'esses tratados definitivos de paz é que se póde 
fundar o direito de postliminio do Paraguay para rehaver o 
territorio occupado durante a guerra, e da Republica Argentina 
para adquirir a propriedade do territorio, .de 'que só tem posse 
·em virtude da guerra. 

- cc Outra qualquer pretenção não é legitima, não tem fun-
damento no Direito das Gentes. -
- << A Allemanha occupou a Alsacia e a Lorena na guerra 

c-om a França, mas não se arrogou a soberania e propriedade 
desse territorio, senão em virtude da cessão constante dos 
Preliminares de Paz de Versalhes, de 26 de Fevereiro de 1871, 
e desde a data da ratificação do Tratado de 2 de Março de 1871. 
- « O Direito _Internacional contém muitos exemplos no 

s·entido presupposto pela Secção, isto é, que a occupação, ·no 
c-aso de guerra, .não importa· propriedade, senão pos:;e, e a 
propriedade só pode fundar-se nos tratados de paz (Veja-se 
Conde de Garden,_ tomo 2. 0

, pag. 291) . 
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« Está dito que o direito da Republica Argentina, para con-
servar suas f0rças no territorio paraguayo ·é o mesmo que o 
Brazil tem até a definitiva situaçao do Paraguay, e, pois, -não 
ha direito para que a Republica Argentina pretenda a retirada 
das forças do Brazil, mantendo ella as suas. -

« Poderia o Brazil, para conservar suas· forças, invocar o 
Tratado de Paz com ,o Paraguay (de 2'1 de Março de 18'12, 
art. 19); mas deve prescindir dessa posição especial, quando 
aliás te;n por si seu caract~l' de alliado, a posição commum da 
Alliança, o interesse da Alliança e Convenio de 19 de No.:... 
vembro de t-8'13. 

QUARTO PONTO 

« Convi1·á que o Govet·no Imperial, de con(o1·midade com 
o seu desejo de que a pendencia se 1·esolva amigavelme1,2te e 
sem a menor quebm de dignidade, a:conselhe o m·bitmmento, 
e, para que este se 1·ealize, emp1'egue sua influencia junto 
das .duas pcu·tes dissidentes, solicitando pa1·a esse fim o 
conmu·so do terceiro alliado - o Estado 01·iental? 

« Exigindo o Govemo Pamguayo arbitmmento geral e 
o A1·gentino pm·cial, po1' qual dos dois se deve decidi1· o · 
Brazil? 

« Como convi1·á que o Govm·no Imperial p1·oceda no caso 
ele se (1·ust1'ct1'em todos os meios conciliato1·ios? 

<< Deve1'á abandona1· ou sustenta1· o Pamguay com o risco 
de p 1·ovocm· a gue1·1·a ? » 

«.A Secção dos Negocios Estrangeiros do Conselho de Es-
tado tem por melhor, púa facilitar a solução deste mais-
importante de todos os pontos, destrinçar as diversas ques-
tões que elle exp1·essamente comprehende, e outras que são 
essencialmente connexas. · 

<< 1. o O arbitramento proposto 
« (A) Arbitramento geral ou parcial~ 
« (B) O a1·bitro. , 
<< 2.° Frustrados todos os meios conciliatorios : 

) 

' -
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« § t,o ·statu quo infinito. 
« § 2. 0 Guerra da Republica Argentina contra o Paraguay: 
« (A) Garantia do Brazil em favor da Republica Argentina? 
« (B) Intervenção do Brazil ein favor do Paraguay? 
« 1. o Arbitramento. 

- « A Secção não hesita. em responder affirmativamente a 
esta questão. 

« Sim, o desejo de Vossa Magestade Imperial de . que a 
pendencia se resolva amigavelménte, e sem a menor quebra 

-da dignidade, exige que o Governo Imperial aconselhe o 
arbitramento, empregando toda a sua influencia junto das 
partes dissidentes para que se realize este grande· meio de . 

·conciliação : 
· « Obi·ando o Brazil, neste caso, em virtude do aet. 4. 0 do 

Convenio, não. é ainda occasião de solicitar o concurso do 
terceiro alliado, o Estado Oriental, que .deve ficar reservado 
para a acção collectiva do art. Õ. 0 do mesmo Convenio. 

« O BrÇ~zil, pelo citado art. 4. 0
, tomou sobre si o empenho 

de - coopem1· - efficazmente com sua força moml- para 
um acc01·do amigavel. 

« Mas o arbitramento é o melhor dos ·meios amigaveis 
para a solução _das difficuldades _internacionaes. 

« Não querer o arbitramento é queeer as represalias ou a 
guerea. 

/ 
« E, pois, o · Brazil tem o dever de aconselhar o arbitra-

mento. 
<< Este dever do Brazil funda-se tambem em um precedente 

glorioso havido nas suas relações internacionaes. 
· « O arbitramento, muito usado na Idade Meia, diz Vattel, 

quasi que foi despreza<;lo nos tempos modernos . 
« Refere, porém, o autor, como excepção, um facto novís-

simo, ao tempo da publicação dâ ultima edição, isto é, · o 
arbitramento no conflicto Anglo-Brazileiro em 1863. 

<< /Esse arbitramento de 1863, porém, para o -qual o Bra-
zil concorreu, tem sido, desde ahi, seguido de muitos outros, 
e tende a generalizar-se, como o grande desideratum da 

· civili_zação. 
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. « Assim que, :o ârt. 4. 0 do Convenio de 1872 e o glorioso 
~precedente. de 1863 obrigam o Bi'azil a influir para que se 
realize o arbitramento. proposto :pela ,Republica Argentina . . 

<< Se o Paraguay não conta com o sangue -e dinheiro do 
. Br.azil para. resistir ·á Republica .Argentina, .não póde deixar 
de querer a unica e legitima contfngencia, que lhe .resta, para 

. reduzir as limites do Tratado da Tri.plice Alliança. · " 
« Não se póde, por outt·o lado, negar que a Republica: Ar:. 

.gentina,_que sempre sustentou o seu direito, fundado no Tra-
tado do 1. o de l\'Iaio de ·186!S, como coisa julgada e sanccionada-
p_ela victoria, faz uma concessão á diplomacia Brazileira, 
submettendo-se ao ârbitramento e comprehendendo ·neste a 
Villa Occidental que ell\} occupa.. 

<< (A) Arbitramento geral ou parcial. 
cc Arbitramento geral, co~o a Republica do Paraguay 0 

quer, tem por objecto todo o Chaco, desde as posses actuaes 
da Republica Argentina (ante bellmn) até á Bahia Negt·a ~ 

« Arbitramento parcial, · como a Republica Argentina o 
quer, somente versa sobre o territorio ao not·te do Pilcomayo, 
comprehendida ahi a Villa Occidental, cons_iderando-se, po-

. rém, como ponto incontroverso e decidido, a linha até 0 

Pi-Icomayo. 
<< A Secção, entendendo que o arbitramento é a grande -

sol!Jção desta gravíssima pendencia, pensa que se devem · 
arredar todos os motivos que podem embaraçai-o, não send(i) 
esses motivos relevantes. 

<< Assim que, é ella · de. parecer que o arbitramento deve ser 
parcial, não comprehendida a linha do Pilcomayo, mas só a· 
do Norte até á Bahia Negra. 

<< Porquanto o Paraguay, por conselho do Brazil, já accei-
tou, sem reserva, a linha do Pilcomayo, e não póde retractar-
se senão· ostentando o proposito de aggravar as difficuldades 
da situação (Officio do Ministro Brazileiro de 13 . de Junho 
de 1873.) - · · · 

<< Aqui occorre ponderar que a continuação do statu quo:, 
· durante o arbitramento, isto é, a occupação da Villa Occiden-

tal, não póde ser objecto de duvida; porque, como já ponderou 



UM ESTADISTA DO IMPERIO 

â Secção, sómente pelos· tratados definitivos d·e paz póde ser 
.resolvido esse statu quo; · sómente · então poderá o Paraguay 
invo'car o direito de postliminio. 

« (B) O arbitro. 
« Quem é o arbitro~ .....,.. é a questão que deve ser prevista, 

como condição ·de um arbitramento sério e efficaz. 
_, Assim que, a idéa de arbitramento para logo importa a 

indicação dos Estados- Unidos da America do Norte, como o 
arbitro natural e sobrancei1·o ás questões de limites e pre-
ponderancia na America do Sul. 

« Qualquer ·das Republicas da America do Sul é suspeita 
ou ao Paraguay ou á Republica Argentina. 

« Uma potencia da Europa não seria na America, aonde 
domina a doutrina. de Monroe, bem vista como arbitro · em 
uma qúestão toda americana. 

« Frustrados todos os meios conciliatorios, a consequencia 
será ou o stalu quo infinito ou a guerra da Republica Argen-
tina contra o Paraguay. 

« § 1. 0 Stattt quo infinito. _ 
« De todas as situações é esta a mais intricada e difficil; 

porque, no estado dos animos, motivos frequentes podem oc-
corret·, que provoquem a guerra entre a Republica Argentina 
e o Brazil. · 

cc E aliás, quandu a prudencia possa conjurar esse mal, 
não é pouco para o Brazil, que deve tratar das suas provín-
cias e da sua prosperidade, manter infinitamente uma grande 
força no Paraguay e talvez alimentar o seu funccionalismo, 
afim de galvanizar uma nacionalidade, que só póde viver com 
a protecção e os recursos do Imperio. 

cc Pois bem, esta sirtuação infinita é a mais provavel. 
<< Assim o diz a Nota do ministro Tejedor (3 de Novembro 

de f873) : 
cc Disposto, como se acha, o gove1'no Argentino a limitar-se 

á execução do 1'esto do-Accordo de 19 de Novemb1·o -e a es-
pemr do tempo e ·dos factos a consagmção do seu di1·eito ... » 

cc .Não vê muito, quem não vê que - esse tempo e esses· 
{actos, - dos quaes a Republica Argehtina espera a consa-
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gração do seu direito; não são se~ão as ·mudanças politicas que 
se p'od~m operar no governo do Paraguay. 

~ - O que conjura essas mu~anças .politicas é a presença 
das (orças do Brazil no Paraguáy. 
. « São notaveis, sobre este proposito, as palavras do g~neral 
Mitre referidas no lJfemorandum do nosso ministro de 28 de 
Novembro de 18'13: 

« O B1·azil suppol'la1'á todos os inconvenientes e o onus 
dessa occupação, emquanto que a Republica A1'gentina· fica1'á 
no tm·1·itorio que lhe pe1'tence. » 

« Que meios o~correm para fazer cessar o statu quo infi-
nito, que grava o nosso Thesouro, traz o Brazil em alarma, 
engendra a desconfiança reciproca das duas nações~ , 

« Uma guena para fazer cessar a occupação ·d·a-- Rej:mblica 
Argentina, occupação legitima, porque se funda no estadÔ de 
guerra, ainda não resolvido pot· tratados definitivos de paz? 

<< Uma guerra para que a Republica Argentina redu~a os 
limites do Tmtado da Tríplice Alliança, que o Brazil assignou 
e garantiu? O simples enunciado repelle a idéa. 

<< Não ha nieio de fazer cessar . esse statu quo infinito senão 
os tratados definitivos de paz, exigidos pelo art. 16. o da Trí-
plice 'Alliança. 

<< Deve o Brazil promovei-os, empenhando toda a sua in:-
fluencia para que o arbitramento se realize. 

<< § 2. o A gue~ra ou represalias da Republica Argentina 
contra o Paraguay. 

<< Recusando o Paraguay os limites que a Republi<;a Ar-
gentina pretende ou o arbitram(lnto que propõe, não é dl}vi-
doso o direi~o que a mesma Republica Argentina tem; ou de · 
continuar a guerra começada pela Alliança, e que pam ella 
não está resolvida· por tratado definitivo de paz,· ou de fazer 
uma nova guerra. O direito de guerra é magestatico, e inhe-
rente á soberania das nações. 

<< Como as nações não têm superior ou juiz na terra, outro 
recurso não lhes resta senão, com suas proprias forças, faze-
rem justiça a si mestrias, e manterem seus direitos -lesados 
ou deneg~dos . .. 

-· 
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•« Nem o Brazíl teda que oppôr á justiça ·da ·guerra por 
amor de limites . que adniittiu como bases -no T1·atado de 
:AUiança. 

o: (A) Garantia do Brazil em favo~a Republica Argentina. 
' .. « Esta garantia está ·estipulada no Tratado da Triplice 
A:lliança. · 

« A garantia reciproca dos trat:;ufos si·ngulares, ·entre cada 
alliado e o inimigo éom.mum, é u~a clausula ·que se vê em 
todos os tratados de alliança. · · · 

« E não faltou no Tratado de 186õ. Não se quer vêl-a nó 
art~ 17. 0 , po1·que se diz que a garantia de que falia este 
artigo é ex-postfàctum, ou só deviâa aos tratados depois de 
celebrados, e não para obrigar .á celebração dos tratados . . 

11 Pois bem, dado, e não concedido, que assim seja, a ga-
rantia para celebração dos tratados está implícita e 'virtual-
mente comprehendida nas palavras do art. 16. 0

- Os Alliados 
exigi1·ão do governo do Pamguay. -

« Eis ahi a acção collectiva, com os meios necessal'ios para 
tornar esta acção efficaz (Vide art. 5, 0

, Tríplice Alliança). O 
que é exigir, senão · pedir com autoridade e por força? · 
- · . « C e qui découle des te1·mes p?'écis d~ l' engagement com me 
une conséqztence nécessaire peut êl1·e exigé comme y étant . 
co'mp1·is tacitement. 

« É esta a reg1·a ·de interpretação que Heffter ensina, ·e 
cóm elle todos os autores. 

·o: Deve, po1·ém, o B1·azil presta1' suas forças em ajuda da 
Republica A·rgentina no caso de gztmTa contra o J>araguay? 

·« A Secção entende que não. A razão é porque essa garan-
tia, comparadas as forças da Republica Argentina é as do Pa-
raguay, é desnecessaria, é um ve~dadeiro luxo. O garante não 
é obrigado,_ conforme os princípios do Direito Internacional, 
a prestar soccorros, quando o Estado garantido está no estado 
de, por ·si mesmo', fazer-se justiça. - Vattel, § 237.- C. de 
Garden, Lo vol., pag. 634. -Dalloz, ·N. 0 17õ. 

« (B) lnterveqção do BraZil em favor do Paraguay. 
« Esta intervenção seria ·uma québra ·da alliança, e, ainda 

mais, uma violaÇão do justo e do honesto. · · 
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(\ Sim; ~iolação do justo e do honesto, porque, po~ notavel 
que seja a tenacidade com ·que a Republica Argentina insiste 
nos liniites até a Bahia Negra, a verdade é que o Brazil reco-
nheceu esses limites n6' Tratado da Tríplice Alliança, e se 

. comprometteu a exigil-os; e hoje não póde identiticar-se com 
O vencido Commum, hostilizando ·O alliado da vespera, preci-
samente porque esse alliado pretende o que lhe foi conéedido 
pela Alliança. · 

« O rigor do direito, a lettra do tratado, estão em favôr da 
. Republica Argentina . . 

• << Esses limites do Tratado da Tríplice Alliança não eram 
definitivos para o Paraguay, que devia ser ouvido_ sobre 
elles. -

« Esses limites,· porém, sã9 um comp~omisso dos Alliados 
entre si :-os Alliados exigi1'ão do Governo do Pamguay que· 
celeb1·e com os 1·espectivos gove1'r:ws tmtados definitivos de 
limites sob as seguintes bases ... 

<< Taes bases para os Alliados são estipulações. O que é 
base senão o principio fundamental de uma coisa? 

<< Póde e deve o Brazil empenhar sua influencia para con-
seguir da Republica Argentina concessão em favor do Para-
guay' reservando, porém, o pro·posito de, em casos extremos_; 
garantir os limites ajustados no tratado que assignou . 

<< Recusar, porém, esses limites que recol)heceu, empenhar-
se em uma guerra contra elles, n.ão é justo, não é honesto. 

a Nem é licito dizer que esses limites implicam com a 
independencia do Paraguay e a dignidade do Brazil, quando 
taes limites estão consagrados em um tratado assignado pelo 
Brazil. · · 

<< O a1·bitramento é a unica e verdadeira solução das diffi-
culdades desta situação intrinc::~da. 

« No conceito da Secção toma-se o caminho verdadeiro, e 
conforme á natureza das coisas, promovendo-se o arbitra-
mento, e fazendo-se sentir ao Paraguay que, em caso cte guerra _ 
com a Republica Argentina, o Brazil não intervirá : assim, o 
Paraguay não será induzido em erro, contando com o sangue 
e dinheiro do Brazil em seus calcülos de resistencia. 
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« Pondtra ainda a. Secção que a in'tervenção do Brazil en-
gendra, pela força das coisas, as apparencias de um protecto-
rado odioso na America. 

, 
« NEUTRALIDADE DO BRAZIL 

o: Deve ser esta a regr.a de proceder do Brazil em caso de 
guerra entre a Republica Argentina e o :Paraguay, regrq de 
procede!' que deve ser seguida até que chegue o caso fatal da 
violação da independencia, soberania · e integ1·idade do Pai·a-
guay (art. 5 8." e 9.• da Alliança e Accordo de.19 de Novembro 
de ,1873). >> 

Desde a questão dos tratado~ Cotegipe, Nabuco é o principal 
sustentaculo da paz; se em vez d'isso, elle tem favorecido ·as 
velleidades de guerra dos out1·os Conselheiros de Estado in-
lluentes, e arrastado comsigo o partido Liberal para a politica 
temeraria do Governo, do Conselho de ·Estado, da imprensa 
governista, a guerm com a Republica Argentina teria depen-
dido de muito pouco. « A guerra é um grande mal, é como 
acaba o voto do Viscõnde dé Jaguary, mas devendo o Brazil 
r·esguardal', custe. o que custar, a sua dignidade, os seus di-
reitos de belligerante vencedor, não menos caros do que os 
dos Argentinos, cumpre resignar-se á força das cii·cumstan-
cias. >> « Não póde ser, não deve ser este, >> ·dizia outro 
membro da Secção, o Visconde de Nictheroy, «o resultado de' 
tão heroicos esforços e immensos f'\acrificfos de sangue e di-
nheiro brazileiro·. E nem jamais a apathica adhesão á ousada 
e insolente arrogancia argentina póde ser meio de ·evitar a 
guerra, que, parece, de plano almeja a Confederação com vistas 
ambiciosas. »Quando se fallava com essa paixão no remanso 

_das secções do Conselho de Estado, póde-se avaliar qual teria 
sido, entre as massas populares, o effeito dajuncção do partido 
Lib~ral ao Conservador, para o fim de levar pqr deante, na 
questão do Chaco, a política de protecção ao Paraguay até a 
guerra. No Conselho de Estado Pleno o· combate ainda foi 
mais caloroso. Ahi dirá Nabuco, sustentando o seu parecer : 
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« Temo, Senhor, uma guerra impopular e não justificada 
aos olhos do povo, uma guerra na qual se não envolve um 
ponto de honra nacional, mas urría questão de limites alheios. 
Temo, Senhor, a. guerra, porque a victoria nos -póde ser infiel, 
e uma derrota compromette as nossas instituições politicas. 
Temó a animadversão das Republicas conterran~as, todas 
colligadas_ contra . nós. Temo as difficuldades de mobilizar-se 
a nossa população, · e que não obtenhamos gente que baste 
para as necessidades da guerra, sendo certo que o theat1·o e 
as circumstancias d'esta guena não são as mesmas da guerra 
do Paraguay, que nos deu tem pu para obter gente. Temo os 
grandes soffrimentos do nosso commercio por ·causa do corso, 
porque a Republica Argentina não adherio ·ao Tratado de 
Pa1·iz. Temo, finalmente, que~ ainda obtida a victoria, não pos-
samos imp.edir factos que são da natureza das coisas, como 
a unificação de raças e de linguas. Derramaremos todo o 
nosso -sangue, todo o nosso dinheiro, e não conseguiremos. 
constituir o Paraguay uma nação capaz de equilibrar a pre-
ponderancia da Republica Argentina; istu quer dizer que pe-

. sará só sobre nós o equilibrio da influencia politica do Rio 
da Prata. Concluo respondendo ás - palavras latinas trazidas · 
pelo sr. Visconde de Nictheroy (1) com estas outras que eram 
a maxima sagrada dos Humanos : - Etiam hosti {ides se1'-
vanda. » 

VIII.- Novo perigo de guerra.- Missão Tejedor 
ao Rio de Janeiro (1875).- Seu desenlace. 

Entretanto ainda d'esta vez a paz não será alterada. O 
anno de 1814 começa ameaçador. Caballero invade novamente 
o Paraguay, cuja capital é posta sob a protecção das nossas 
forças e dos nossos navios; no Brazil attribue-se a revolução 

(1) Summum cred19 nefas animatn prreferre pudori, 
Et propter vitam vivendi perdere causas. 

. / . 
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a incitações Argentinas. A linguagem do Nacional de Buenos-
Ayres, é semp1·e a mesma : « No dia seguinte á declaração 
da guerra não haverá um só Mitrista, nem Alsinista, nem 
Avellanedista, haverá sómente Argentinos. » Por sua vez o 
J01'1J,al do Comrne1·cio, de ordinario pacifico e prudente, 
parece tomar o lado da guerra. « São os Estados-Unidos do 
Sul em proje~to, diz elle . no seu Retrospecto annual, exce- -
dendo os Estados- Unidos do Norte em audacia e ambição, 
sgin respeito por nenhum direito alheio, sem consideração do 
proprio dever: . Hontem ai'I'ancaram ao indefeso e fraco 
Estado-Oriental, a ilha- de Martin Garcia, chave· da nave-
gação dos rios Paraná, Uruguay e Paraguay; hoje apoderam-
se de outi'a não menos importante posição nos rios, a ilha 
de Cerrito ; rião satisfeitos com isso, querem conquistai' todo 
.o Paraguay com o nosso apoio, senão directo ao menos indi:-
recto. Amanhã não se .contentarão com estas importantes 
an·nexações, e a victima escolhida será a Republica do Uru-
guay. De proposito recusando-se até agora a fixar os seus 
limites coni o Imperio, considerando-se mais fortes, quanto 
mais condescendentes e tolerantes formos, pretenderão mais 
tarde ter direitos a Matto-Grosso, ao Rio-Grande d() Sul, e 
quiçá a Santa-Catharina, porque Nuno Cabeça de Vacca, alli 
desembarcou uma vez ...... Temos sido o mais ardente apos-
tolo da paz, porém já nos vai entrando a convicção de qu.e 
será impossivel mantê-la com dignidade com um vizinho, que 
provoca allianças contra o Imperio, e nem mesmo no meio de 
toda a .sua desorganização, se abstem de suscitar conflictos 
por causa de limités com potencias ame1·icanas, a quem 
chama suas carissimas irmãs, como o Chile, Bolivia e o des-
graçado Paraguay. Figura-se-nos a reproducção do drama da 
França com a Prussia ná America do Sul. O Bt·azil que 
demolia o Humaitá, a cêrca de 300 leguas da foz do Rio da 
Prata, para assegurar a livre navegação dos rios, para ter 
accesso franco à sua provincia de Mato-Grosso, sacrificando 
100,000 dos seus filhos nos campos inhospitos do Paraguay 

· e compromettendo a fortuna publica, d_everá ver com indif-
ferença que á retaguarda, apenas a 50 leguas. dessa foz, se 
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~rgam outras fortificações ameaçadoras, em Martin· Garcia? » 
O _anno, porém,· é Presidencial, o . que quer dizer que · 

t.erminará não peía guerra com o Brazil, mas por uma 
guerra civil. Alsinistas e Avellanedistas juntam-se contra o- _ 
partido de Mitre, que se levanta em armas e é esmagado .em 
La Verde e em Santa Rosa pelos novos Remingtons federaes. 
Mitre rende-se (Junin), elle, o chefe dos exercitos alliados, a 
um official ainda obscuro, que começa a sua carreira, o 
commandante Arias .. O eclypse de Mitee deixa sem contt'aste, 
no começo da nova Presidencia, a influencia dos elementos ini-
migos do. Brasil; mas uma revolução que sacrifica o prestig~o 
do maior homem do paiz e proscreve um dos 'grandes partiqos 
do Estado importa sempre uma diminuição de força, além 
de prestigio no exterior'. A eleição de A vellenada queria dizer 
a supplantação do antigo partido Portenho, a_ conquista de 
Buenos-Ayres pela provincia; começava a f1'onde da aristo:.. 
cracia, da cultura da grande capital, contt'a o affluxo, a 
invasão dos elementos .provincianos, para ella mais ou menos 
barbaros; não importava, em taes condições, que Alsina fosse 
feito Ministro da Guerra, qúe continuasse Tejedor ; o novo 
governo podia ser de grande .impulso interior, fazer a con-
quista do dese1'to, completar, pela immigração, a planta dos 
novos Estados Unidos, que Sarmiento começara a esboçar pelas 
escolas, mas por isso mesmo o seu espirito tinha que se retrahir, 
á Norte-Americana, na politica exterior, que, nas épocas de 
actividade, expansão e remodelação interna, passa a ser secun,. 
daria, se divide ou paralysa, além de que a crise poliÜca 
da deposição de Buenos-Ayres vinha acompanhada da crise 
economica e financeira. 

Passada a primeira impresão da quéda politica de Mitre e da 
transformação nacional, Tejedor e Rio-Branco reatam as nego-
ciações do Chaco, e quandÓ o momento lhe parece favoravel 
e o terreno preparado, ou sufficientemente minado, Tejedor 
em 'pessoa vem ao Rio de Janeiro. 

Essa missão (1875) ao Brazil do ministro das Relações 
Exteriores da Republica Argentina, que até eutão havia pro-
curado reagir contra os tratados em separado de 1872, pat~ece 
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a replica da diplomacia Argentina ao conp d'éclat de Cotegipe. 
· Tejedor tambem traz no bolso o seu veni, 'vidi, vici, prompto· 
para ser despachado para Buenos-Ayres pelo primeiro correio, 
depois de algumas confe1·encias com 0s negociadores Brazilei-
ros. Elle tem como idéa fixa a immediata retirada das tropas 
Brazileiras de occupação e a devolução do Cerrito; mas não · 
conseguindo vencer a condicional dos nossos represen·tantes, 
propõe duas bases para a negociação de limites ; ã. trans-
acção seria a linha do Pilcomayo, com o Cerrito, cedendo o 
Paraguay a Villa Occidentai (e mais um territorio de duas 
leguas ao Sul e quatro ao Norte e ao Oeste) pela indemni-
nisação de guerra de que a Argentina desistia ; a base cie 
arbitramento seria o mesmo limite do Pilcomayo, sujeitando-se 
á decisão arbitral a Villa Occidental(1}. As conferencias entre 

(1) Fora_m estas as bases offerecidas por Tejedor : 

BASE 2.•. 
(De transaccion). 

No obsta";1te lo establecido en e! Tratado· de Alianza, acéptanse 
~ por limites entre e! Paraguay y la Republica Argentina los rios 

Paran \i. y Paraguay; e por e! Oeste e! Pilcomayo en su brazofrente 
· á ·la Asuncion; conviniendo por e! mismo acto la Republica de! 

Paraguay, en ceder á la Argentina la Villa !Jamada Occidental 
sobre la margem izquierda ele! Confuso, con un territorio ele 
dos leguas a! Sur, cuatro a! Norte e quatro ai Oeste; y la Repu-
blica Arg.entina en dar por chancelada con esta cesion la indem-
nizacion que aquella !e debe por gastos de la gue1·ra. En los 
limites anteriormente fijados, es entendido quedar comprendida 
la isla de! Atajo 6 Cerrito, como de Ja· pertenencia de la Repu-
blica Argentina; debiendo desocuparse y entregal'sela luego que 
esta transaccion sea aprobada por los poderes públicos dei Para-
guay y Republica Argentina. 

BASE 2.•. 
(De arbitraje). 

Las Republicas Argentina y Paraguaya convienen en someter 
á la desision de un arbitro 6 arbitros nombrados de comun 
acuerdo la pertenencia de la Vilia Occidental, con un territorio 
ele dos leguas a! Sur, cuatro a! Norte, y cuatro al Oeste. Debiendo 
ser regias de este arbitraje : 

1.• Que cualquera que fuese e! resultado, en ningun caso la 
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Rio-Branco (acompanhado do Visconde de Caravellas) Tejedor . 
e Sosa tinham começado em Abril e continuavam, quando se 
soube que o Enviado Argentino e o Pãraguayo haviam cele-
brado entre si um accordo a despeito dos plenipotenciarios 
Brazileiros; e logo depois o Dr. Tejedor retirava-se do Rio, 
sem despedir-se do Imperador. Havia alguma coisa n'esse 
rasgo que lembrava o de Cotegipe ; mas, po1· outro lado, ao 
passo que Cotegipe tinha feito uma obra definitiva, o 
Dr. Tejedor contentava-se com pouco, celebrando com o 
agente :J?araguayo um accordo, que elle devia presumir não -
seria ratificado 'pelo governo da Assumpção. O que elle con-
seguia era, assim, não um -triumpho, mas um simulacro de 

Yilla Occidental podrá salir del poder de la Republica a que se -
adjudique. 

2.• Que en la hypotésis de un fallo desfavorable á la Republica 
Argentina, los derechos territoriales adquiridos por los actuales 
p,oblaclores sera.n repectados en proprieclaâ y posesion. 

·a.• Que eq la misma hypotesis, el Gobierno Argentino será 
indemnizado previamente, á la entrega, ele los gastos hechos en 
la ocupacion y fomento da la Villa fijanclose por la sentencia 
arbiteal el monto y forma de pago. · 

4.• Que la misma indemnizacioú ser'á debida á los pobladores, 
desde la posesion que tomaeon las armas argentinas, si quisiesen 
mudae de domicilio, y lo cleclarasen dentro dei primer afio. 

5.• Que dueante el juicio aebitral podeá mantenerse el statu 
quo. de la ocupacion beasüera, recluciendo sus fuer'zas al número 
que sostenga el Gobierno Argentino en la Villa Occidental. 

6.• Que por elmismo hecho quedan apartadas de toda discusion 
y reconocidos como propeios del Par'aguay los tereitorios del 
Oeste de! Rio Paraguay y Norte dei Pilcomayo, con excepción de 
la Vi-lla y município sujeto á arbitrajé; y como iguàJmente pro-
prios de la Repubtica Argentina, los territorios al Sur del rio 
Pilcomayo en toda su extension, debiendo por lo tanto desocu-
parse y entl'egarsele la isla dei Atajo, luego ele firmado en Rio 
este convenio. · 

BASE 3.•. 
(Para uno y otro caso). 

Las tres partes -deliberantes y presentes á estas acuerdos cun-
firman la salvedad de los derechos de Bolívia a todo el territorio 
materia de esta negociación, de conformidad con lo prevenido en 
el Tratado de Alianza. 

III. 23 
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triumpho, a que sua attitude para como chefe da nação Bra-
zileira tirava o desembaraço . cavalheiroso que tivera o lance 
diplomatico ele Cotegipe. Á futilidade do resultado ephemero 
que obtivera Tejedor accrescentava a incorrecção e dureza 
da fórrna. · 

O tratado Tejedor-Sosa, apenas conhecido em Assumpção, 
foi . desapprovado, e o representante Paraguayo demittido. 
Entretanto a desattenção pessoal para com o Imperador, que se 
via na partida precipita ela de Tejedor, e a d uviela sobre a .atti-
tude elo go~erno Argentino depois da repulsa do seu tratado, 
a qual· em Buenos-Ayres se imputava com razão ao Brazil, 
entretinham em nosso governo o receio, que desde 1872 não 
havia cessado de todo, de mais serias complicações. É essa a 
questão que é affecta ao Conselho de Estado Pleno em 11 de 
Junho (187õ), isto é, antes de publicar Tejedor em Buenos-
Ayres o seu ~ianifesto, que é de 18, em que se defende da 
increpação de ter falt::~clo com a cortezia devida ao Sobe-
rano do Brazil. 

O A viso de convocação do Conselho de Estado, assignado 
pelo Visconde de Caravellas, foi este : 

. « Sua Magestade o Imperador manda convocar o Conselho 
de Estado para sexta-feira, H do corrente, ás 6 horas e meia 
da tarde, no Paço de S. Christovão. 

« Trata- se da negociação dos lim:ites entre a Republica 
Argentina e o Paraguél.y, de que foram respectivamente incum-
bidos os Snr D. Carlos Tejedor e D. Jayme Sosa, sendo pleni-
potenciarios por parte do Bt'azil 'o Ministro dos Negocias 
Estrangeiros e o Sr. Visconde do Rio-Branco. 
• _ cc A marcha dessa negociação e o modo abrupto, como ter-
minou, constam do incluso Memorandum, que foi redigido 
para ser_ enviado ao Governo Argentino com uma Nota con-
cebida nos termos que parecerem mais convenientes. 

« Os St:s. Conselheit'OS de ·Estado são convidados a dar o 
seu parecer sobre os seguintes quesitos : 

« 1.0 Deve o Governo Imperial protestai: contra a tran-
sacção pecuniaria pela qual cedeu o Plenipotenciario Para-
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guayo a Villa Occidental á Republica Argentin~ se esse acto 
fôr acceito pelo Governo Paraguayo? ' 

« 2. 0 O ser feita a renuncia dos gastos de guena em acto 
separado do ajuste de limites muda a natureza da transacção; 
tornando-a legitima em face do tratado de alliança? 

a: 3. 0 O modo como o Sr. Tejedor deu por finda: a nego- / 
ciação e se retirou desta capital importa uma offensa á digni.:. -
da de nacional? 

G: 4° No caso de resposta affirmativa ao 3° quesito, qual a 
satisfação que deve ser exigida? · 

« A gravidade e urgencia do assumpto levam-me a pedir 
a V. Ex. que não deixe de comparecer á reunião , ainda niesmo 
com algum sacrificio de sua parte. ); 

Como sempre, ainda n'esta ultima contingencia ele guérra, 
Nabuco pronuricia-se resolutamente pela paz. Não ha que 
protestar contra a transacção pecuniaria : « A verdade é que 
a Villa Occidental é uti1 territorio litigioso , que sobre elle o 
Paraguay não tem senão um direito incerto, dependente -do 
arbitramento e da guerra, e que cede esse direito incerto e 
não a territorio. Se esse direi to pód~ set· objecto de um arbi~ 
tramento, como quereis, porque não póde ser objecto de uma 
transacção? Se esse teri·itorio póde ser desmembrado e cedido 
sem compensação, poeque não póde ser desmembrado ou 
cedido com compensação? É uma iniquiclacle querer que o 
Paraguay possa fica t· sert1 o territorio e ainda obrigado â _ 
indemnisação de guerra, quando aliás pela transacção s~ 
depara um meio mais definitivo, que livre o Paraguay çl_q 
vexame dessa inclemnisação, que pócle ser um motivo de noy'a 
guerra, de novas pretenções. A desigualdady, quanto á solução, 
ela indemnisazão, vem d·a natureza das causas, da diversidade 
ele circumstancias historicas, geographicas e peculiares. A 
desigualdade provém deque os outros não têm em seos limites 
algum terr.itorio litigioso, que lhes possa ser cedido : e como 
não têm, pocl~m elles obstar á transacção de outro? )) Quanto 
a questão de melindre nacional suscitada pelo . proc;edimento 
de Tejeclor, Nabuco distingue a terminação ela negociação e. a. 
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retirada do Plenipotenciario. Quanto á terminação elle diz : 
« Em meu conceito desde que as partes contractantes chega-
ram entre si a um accordo, estava ipso facto terminada a 
negociação dellas com o B1·azil, porque a intervenção do Brazil, 
pelo Accordo de 19 de Novembro, e1~a para chamai-as a um 
accordo amigavel, o qual foi conseguido. Sem duvida um dos 
meios p'or que te1·minam as Missões é o preenchimento do seo 
objecto. N'este ponto, pois, eu não vejo offensa alguma á digni-
dade naciónal. Ao contrario, o Brazil deixaria de respeitar a 
soberania do Paraguay e da Republica A1·gentina se continuasse 
a intervir em um objecto que só era dellas. O Brazil fez os seqs 

- tratados singularmente, e não póde extranhm· que outl'Ds o 
façam, maxímé os de limites. » Quanto á retirada sem 
audiencia de congé, ou sem participação ao Chefe do Estado, 
no caso de indisposição ou outro motivo ponderoso, a falta 
Jo Sr. Tejedor, opina elle, é grave e se poderia ter como um 
rompimento de relações, se aliás essa presumpção não fosse 
contrariada pelos officios por elle dirigidos ao Ministerio ao 
retirar-se. >> E accrescenta : « Não me paeece, porém, que o 
easo se possa considerar como offensa á dignidade nacional, e 
c1ue duas nações sejam sacrificados á uma guerra por causa 
do mão humor ele um diplomata. Estas formalidades de des-
pedida não são materia prop1·ia do Direito das Gentes , mas 
negocio de cortezia e etiqueta. Em honra dos Governos 
modernos, diz Fiores, as questões de etiqueta têm perdido a 
importancia que outr'ora tinham e que algumas vezes compro-
metteu a existencia elos Estados. >> A partida bmsca de 
Tejedor não é portanto caso de satisfação ; exige, porém, 
.e.xplicações diplomaticas e não deve passai' despe1·cebido. » 

Tejedor, pm·ém, já vimos, explicava publicamente, em seu 
l\Ianifesto, a sua retirada, mostrando não ter tido em mente 
.offender a côrte do Brazil ( 1). O incidente não podia set' 

(1) ·« Yo habia ido á Rio en una mision especial. E staba auto-
rizado a suspender, y aun no iniciar la negociación, si veia :jUe 
sobre las bases dadas seria imposible arribar á un resultado defi-
nitivo, .- pucliendo regresar libremente ~in más que un aviso 
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levado mais longe, tanto mais que o accordo Tejedor:...sosa 
estava- destinado a não ser reconhecido pelo Paraguay. No 
Brazil, por outro lado, a política mudava de inão. 

IX.- Solução final (1876). -A linha do Pilco-
mayo e o arbitramento . - Nabuco e a paz. 

Em 25 de Junho (1875) Rio Branco, cançado do seu longo 
Ministerio, passava o governo ao Duque de Caxias, o qual cha-
mava para a pasta dos negocios Estrangeiros a Cotegipe, que 
será a alma, o director político do Gabinete. A questão Argen-
tina tinha durado de mais e 'perdido a sua força. O que resta· a 
Cotegipe, encarregado, em '1875, de tratar com o novo mi-nisti'O 
de Avellaneda, Irigoyem, o desenlace da situação que crem·a em 
'1872, é facilitar a ·ultimação das negociações entre Assumpção 
e Buenos- Ayres, nos termos da base de arbitramento offere.: 
cido por Tejedor, e cuja adopção, ainda que modificada, só-
elle mesmo impedira · com a transacção pecuniaria _feita . com 
Sosa. Da parte de Irigoyem o nosso Governo encontra . a 
melhor vontade. Ás negociaçõ~s reatadas em BueÍws-Ayr~s 
entre o Enviado Paraguayo .e o Ministro de Relações Exte-

anticipado. No tenia por consiguiente carta de retiro, ui debe1~ 
de espeTaria. Podia, era libre ele ensayar una ·audiencia privada.. 
de! Empe1·ador, si así lo creia conveniente, pero no faltaba a nin-
gun debee diplomatico, ni de cortesia, escusánclola~ La cortesia 
estaba llenada satisfactoriamente con mi visita á San Ceistóbal, y 
co n la que dos dias depu'es hacia e! resto de la . Legacion, con 
motivo de nuestro regeeso ... Estas apeoximaciones á los sobe-
eanos , en momentos inoportunos, pueden tener a i emás sus incoh,-
venientes , como se ha visto mas de una vez. El Empeeador, por 
otea parte , es como hombre un personaje estimable bajo todos 
respectos , si bien en su calidaçl de tal crea deberse á lo que poe 
aliá se juzga buena política de! Impeeio. Porque teneria la inten-· 
cion de ofenderia con una descortesia? .. . Si yo salia descontento 
ele la diplomacia hecha no tenia sino motivos ele agradecimient~ 
por las consideraciones que habia merecido. , 
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riores, assiste, como representante do Bl'azil, o Barão d'Aguiar 
q'Andrada; o resultado, d'esta vez, é completo:·e fica fi.nnado 
em 3 de Fevereiro ('1876). A Republica Argentina toma o 
limite do Pilconi.ayo, a ilha do Cerrito, e sujei'ta a arbitra-
mento a posse da Villa Occidental e seu territorio até o rio 
Verde. O Brazil em poucos mezes tem retirado suas ultimas 
tropas d'Assumpção e desOCCUP,ado a ilha do Cerrito. Sabe-se 
o resultado final d'esse pleito; o Presidente Hayes profere em 
1818 o seu laudo a favor do Paraguay, ao qual reverte (em 
1879) a Villa Occidental. 
· Fazia-se assim a paz ficando a Republica Argentina com os 
limites, que, na Consulta de 1 de Dezembro de 136õ, Pimenta 
Bueno (S. Vicente), Uruguay, e Jequitinhonha tinham reco""' 
nhecido como aquelles a que ella tinha direito, e que con-
vinha ao Brazil reconhecer-lhe, os mesmos que ao assignar o 
tratado de 1° de .Maio .Mitre julga,;a bastantes para satisfazer e 
contentar o paiz. e que Varela teve; talvez, em vista quando 
condemnava o direito de conqy.ista, querendo. sómente, é 
licito conjecturar, obter, a tmco d'essa desistencia, alguma 
importante concessão do Brazil ao proprio Paraguay. Sem a 

. diplomacia Brazifeira, deixando, portanto, de haver resistencia 
Pal'aguya, nenhum dos negociadores Argentinôs teria tido força 
para renunciar á margem dil'eita do rio Paraguay, garantida, 
toda ella, á Republiça Argentina no Tratado da Alliança. N'esse 
sentido, póde-se dizer que a diplomacia Brazileira ser·vio de 
ponto de apoio ao verdadeiro interesse Argentino, ao desejo 
dos seps mais illustres estadistas, qu~ era : não sahir a Repu-
blica da guerra com o Paraguay enriquecida com os despojos 
territoriaes elo vencido. Infelizmente não houve sempre entre 

. os Alliaclos toda a franqueza que devia presidir· ao trata-
mento de uma questão d'essa ordem; e sómente ao cançaço, 
aos sacrificios, á experiencia ela campanha de que sabiam, de-
veram o não travar entre si uma guerra de morte por causa 
do Chaco Paraguayo . Esse ef;tado da opinião publica nos dois 
paizes foi altamente lamentavel depois de uma camaradagem 
de cinco annos nos campos ele batalha, tão perfeita como fôra 
a nossa; e o facto é que um pouco mais de instigação, de 
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ertthusiasmo, de popularidade, teria lançado a Republica 
Al'gentina á guerra depois dos tratados Cotegipe, e o Brazil, 
depois da retirada de Tejedor. Nabuco teve sempre a cÓnvicção 
de que fôra elle quem mantivera a paz, pela sua attitude, 
póde-se dizer, em quasi unidade no Conselho de Estado; 
onde se elaborava a paz ou .a guerra, A principio, foi elle o 
defensor do Paraguay, o denunciador do direito de conquista, 
quando Rio-Branco só queria ultimar a paz nos termos do 
Tratado de Alliança, dando tudo á Argentina, e quando Ma-
riana Varela, por parte d'esta, elevava a voz a favor do ven-
cido; depois, quarido Rio-Branco começa a fallar a linguagem 
de Varela e dos senadores Liberaes, e que, .n'esse papel de 
p1·otector do Paraguay, se separa do Alliado e chega a admittir 
a .guerra antes que o cumprimento, em toda s~a extensão, do 
Tratado de 1. 0 de Maio de 1865, Nabuco,· que .antes suscitara 
o recurso ao arbitramento, que só queria que não acceitasse-
mos a cumplicidade de uma conquista, manifesta-se indefe-
ctivélmente a faVO!' da paz, condemna a política do Gabinete, 
primeiro (missão Cotegipe) quando tratava e1n separado, com ' 
risco de romper a Alliança; depois (missão Araguaya) quando, 
inutilisava a missão Mitre de 1.87 3, animava o Paraguay a re-
cusar o arbit1·a:mento acima do Pilcomayo; po1' ultimo ( 1875), 
fazendo rejeitar o Accordo Tejedor : o que tudo se confunde 
já com o protectorado. No con·er de toda essa intricada 
questão, só lhe merece, ele parte do nosso Governo, franco 
applauso o Convenio M.itre-S. Vicente, que de algum modo 
restabeleceu a Alliança. O resultado, entretanto, de tudo isso, 
a linha do Pilcomayo, em vez da Bahia Negra, não podia 
deixar de o satisfazer, a elle que desde 1867 declarara que a 
questão de limites não tinha sido um dos fins da Alliança e 
que em 1870,_ como vimos, tomara a palavra no Senado pelo 
Paraguay. Nabuco, porem, queda firmemente a paz, queria que 
a nossa diplomacia alcançasse o seu desideratum sem parecer 
abrir mão da Alliança, sem- desconhecer as obrigações que 
ella impunha, e muito menos sem se mostrar prompta, senão 
mesmo inclinada, a uma segunda guerra, . d'esta vez conti:a 
o Alliado, por amor ao vencido, ou pelo interesse do Brazil 
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de que a fronteira -argentina não ·confinasse com a hrazi-
em Matto-Grosso ('l ). A verdade, é que o resultado foi devido. 
á variação dos partidos e ·dos principaes estadistas, que, na 
questão Argentina, occuparam, todos, posições differentes 

(1) As idéas da opposição Liberal quanto ao Chaco, como con~ 
stituindo, em poder dos Argentinos, um perigo nacional, podem-se 
avaliar por estes trechos de Nabyco e Saraiva : 

Saraiva como que se desinteressava, ainda que de futuro, da 
propria independencia do Paraguay, linguagem bem díversa da . 
que fallara a Octaviano nas Instrucções de 5 de Maio de 1866 
(Tomo II, Appendice) . " A Confederação com o Chaco "• dizia 
elle em 1873 (12 de Fevereiro) "não augmenta o seu poder . .. Se 
eu fosse Argentino, não quereria o Chaco, que tem de ser ainda 
disputado á Bolívia. " E quanto ao Paraguay, em relação á Re-
publica Argentina : • Reconheço que os Argentinos desejam for-
mar um grande Estado nas margens do Prata. Esse desejo é. 
natural. Diante do Bt'azil que se estende por mais ele mil e du-
zentas leguas nas costas do Atlantico; diante da grandeza e 
uberdade do nosso paiz, é natural que desejem os Argentinos 
constituir uma nacionalidade forte, e supprimir as pequenas 
Republicas, que têm perturbado, por mais de uma vez, a paz 
destas regiões . Mas o Governo Argentino sabe que as pequenas 
Republicas querem ser independentes, e que a sua inclependen-
cia é, e será por algum tempo, um interesse brazileiro. Mais 
tarde, quando o Brazil fôr um gigante, elle poderá ser indiffe-
rente á g·randeza e unificação das margens do Prata; os perigo~ 
que a França encontrou deixando fazer a unificação da Italia e 
da Allemanha, nós os não sentiremos. " · 

.Nabuco, por sua vez; se admitte que é um casus belli para nós 
a absorpção do Paraguay, parece fazel-o pensando mais na liber-
dade de navegação e no prestigio nacional elo que na impor-
tancía do accrescimo territorial á Argentina. É este o trecho ele 
seu discurso de 28 de Julho de 1875, referente ao Paraguay : 

·" O SR. NABUCOÓ - " Senhores, eu vos devo fallar com toda a 
franqueza : a respeito da Republica Oriental, entendo que pela 
contiguidade do seu territorio, pelas relaçõ·es em que estamos, 
ella deve ser um ·noli me tangere para o BraziJ.; entendo que é 
um casus belli mesmo a absorpção do Paraguay; mas, se o Pa-
raguay se deixasse absorver pela Republica Argentina, exgotta-
riamos nós os nossos recürsos, os nossos esforços contra a Re-
publica Argentina? . 

" O SR. VISCONDE DO RIO-BRANCO: - Já vejo que V . Ex . não 
se importa com Matto Grosso . . 

" O S.R. NABUCO: .-Vou a Matto Grosso .. . Eu considero como 
u m facto natural, que-pôde acontecer, com o correr dos tempos, a 
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tanto , no Imperio como na Republica ·Argentina, no decurso 
de ·186õ a 187õ. A .limitação do territorio argentino no 
Chaco á linha do Pilcomayo, foi, conforme as antigas idéas, 
uma grande reconquista para a politica imperial, á vista dos . 
termos e:x;pressos do Tratado de 1° de Maio de 1865. Nabuco 
de certo contribuio para ella pela sua · attitude desde 1867. O 
que, porém, é devido a elle, mais do que a qualquer outro .. 
talvez, é que se tenha conseguido esse resultado, evitandc, 
uma guerra, de que estivemos muito ·perto, e da qual só nos 
livrou a resistencia da 6pposição Liberal. No Senado, mas . 
principalmente no Com;elho de Estado, Nabuco, de ·1872 a 
18'15, foi, como vimos, a encarnação da paz, da all_iança, e 
do arbitramento, iniciativa sua em 1867 (1), que só em 1876 
o governo conservador, franca e . confiadamente, acceítará, 
depois de uma longa serie. de peripecias diplomaticas, du-
rante as quaes esteve a ponto de converter a Alliança de 1865 
em uma nova e peor campanha. A satisfação intima de ter 

unificação de paizes que têm o mesmo nome e a mesma lingüa. 
« O SR. BARÃO DE Co.TEGIPE, ministro dos Negocias Estran-

r;eiros : - A lingua do Paraguay é a guarany. 
" O SR. NABuco: -Mas a raça é h espanhola. 
" A França, por querer impedir um facto, qual era a unificação 

da Allemanha, que . devia aco·ntecer pela natureza das · cousas, 
abysmou·se. . · · 

" O SR. VIscoNDE DO Rw-BRANCO : - A França sacrificou-se 
pela unidade. 

" O Sr. NABuco : - Sacrificou·se pela unidade das raças e das 
línguas, pagou caro a doutrina que tinha proclamado no murido, 
porque foi ella quem proclamou a doutrina das grandes nacio-
nalidades. 

" O SR .. FIGUEIRA DE MELLO : - Soffreu. 
" O SR. NABuco : - Sofft•eu, é verdade, pot·que quiz impedir a 

força das cousas. 
" Senl1ores, quando este facto, a absorpção, acontecer, o que 

elevemos ter em vista, principalmente, .é uma questão de Direito 
Publico , uma questão em que temos· a companhia e a parceria de 
todo o mundo civilisado: é a questão da navegação dos rios. Esta 
é que é a grande questão, e neste ponto temos por nós e com-
nosco o mundo todo . ., 

(1) Ver antes no Livro V, cap. III, o par·ecerde Nabuco ele 30 de. 
Setembro de 1867. · 
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poderosamente -contribuiclo para esse resultado compensava 
para Nabuco o. tratamento que I'ecebeu por vezes dos adver-
sarios, por defender os interesses da paz ~om o mesmo calor 
e a mesma paixão~ com que elles i?UStentavam a outra poli-
tica (1). 

(1) :No Senado o encontl'o fei co.m o Visconde de Nictheroy, 
no Conselho de Estado com o Visconde de Jaguary. O Marquez 
de S. Vicente, sem intenção offensiva, dirá no debate : "· Os 
Argentinos têm uma columna sobre a qual ha de ser posto o dis-
curso de V. Ex. " A posição de Conselheiro de Estado aug~nen
tava a sua autoridade n'essa questão, porque se sabia que elle 
possuía o enredo todo das negqciações, - e d'essa situação deli-
cada resentia-se sua palavra; mas, por outro lado, além de que 
Conselheiros de Estado eram tambem os que sustentavam a polí-
tica contraria, a. sua presença no Conselho de Estado era uma 
garantia para o paiz e para o proprio Gabinete, que assim podia 
pesar, para qualquer procedimento que seguisse, o voto e a atti-
tude da opposição. Todavia no discurso (28 de Julho de 1875) em 
que respondeu a essa insinuação de orgão argentino, Nabuco 
chegou a 0fferecer a sua renuncia do cargo de Conselheiro de 
Estado, se tanto fosse julgado preciso para poder manifestar-se 
livremente na questão da paz ou da guerra. Foram essas as suas 
decl-arações : 

« Mas afinal o negocio veio ao Paelamento; volto a este ponto. 
O govemo dá licença para discutirmos, mas acreditaes que ha 
liberdade de discussão? Oh! nenhuma liberdade, e o exemplo 
está commigo, porque logo diz-se de um lado : ,( É a dignidade 

. nacional que se deve ter em vista u ; murmura-se do outro : 
" Esta linguagem na bocca de um Conselheiro de Estado ! u 

" Mas Conselheiro de Estado na parte politica, senhores, como 
dizia muito bem o Visconde do Uruguay em 1858 nesta casa, é . 
Conselheiro de Estado do Imperador, e' não do Minisierio . 

" A Constituição declara que o Jogar de Conselheiro de Estado 
não é incompatível com o ele Senador; mas quer isto dize é que o 
Conselheiro de Estado Senador tem menos direitos que o Senador 
que não é Conselheiro de. Estado? que o Conselheiro de Estado 
Senador não deve dizer toda a · verdade, não deve dizer o que 
sente? (Apoiados) Quer dizer que não deve fali ar para que não 
se saiba o que disse 1,10 Conselho de Estado; quer dizer c1ue deve 
fallar sómente quando está em harmonia com o ministerio? 

" Oh ! senhores, por esse modo, eu rertuncio ao cargo de Con-
selheiro de Estado. (Apoiados; muito bem.). 
· " Gosto das posições claras e definidas e vos pergunto : já 

trouxe aqui para o Senado alguma opi'nião do Conselho de Estado'! 
j â me servi de algum documento do Conselho de Estado? Oh! 

' 
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senhores, eu discuto com os documentos teazidos ao .Púla~ento; 
discuto, por consequencia, como qualquee Senador. 

" o SR. F. OcTAVIANO:- Apoiado. s.eu direito é amplo, é inteiro. 
" O SR. NABUCO : - Senhoees, eu vou J.izee-vos a verdade. 
« No dia 17 de Julho, qua9do fiz opposição ao Ministerío que 

nesse dia assumio o poder, eu disse : " -Se ha inconveniencia na 
minha palavra, eu vos autoriso a apresentar a minha resi~nação. 

" Senhores, o logar ele Conselheiro de Estado não me é grato 
na minha situação; porque sou sempre vencido, sou, por assim 
dize!', uma gralha entre pavões . . 

" O SR. ZACHARIAS :- Perdôe-me V . Ex. : quando se trata de 
perdões, o Sr. Nitheroy disse que o seu voto é sempre o que yence. 

" O SR. F. OcTAVIANO : - Esta de accórdo com o coração da 
Princeza. 

" o· SR. NABUCO: - Eu vos digo, senhores; não tenho duvida 
nenhuma em r~signar o logar de Conselheiro de Estado ... 

" O SR. F. OcTAVIANo:- Quem perderia seria o paiz . 
« O SR. NAauco: - . .. mas não ha de ser só por mim, porque 

devo di1.er como adherente á monarchia, e confiando ainda nos 
serviços que ella póde prestar ao paiz, não quero que nunca se 
diga que a desamparei. Portanto a minha resignação não será 
só mente por acto meu, h a de intervir a vontade · ele outrem. 
Ta.mbem sei que o logar é vitalício; mas não ·quero impõr- meu 
confiança da Corôa. , 



CAPITULO ll 

QUESTÃO RELIGIOSA (1873-1875)" 

I. Origem da chamada Questão Religiosa (1). 

O anno de 1873 é o da chamada Questão Religiosa, o maioe 
abalo que expel'imentou a Igreja Bt·azileira no segundo rei-
nado. Em 27 de Dezembro de 1872 o novo Bispo de Olinda, 
D. Frei Vital Maria Gon{{alves de Oliveira, joven capuchinho 
pernambucano, ordenou ao vigario da parochia de Santo 

(1) A Questão Religiosa de 1873 deu lugar Q. um grande numero 
. de publicações (Catalogo da Exposição ele Histeria do Brazil, I, 
p. 75.2 e seg.). Ver espeéialmente : a discussão nas Camaras; a 
lvfissão Especial a Roma, pelo Barão elo Penedo, Londres 1881 ; 
A Questão Religiosa perante a Santa Sé, réplica do Bispo do 
Parà (Macedo Costa), Maranhão, 1886; O Bispo do Pará e a 
Missão a Roma, treplica de Penedo, Lisboa, 1887; O Barão de 
Penedo e a sua Missão a Roma, pelo Bispo do Pará, Rio, 1888; 
Direito contra o D~reito, pelo Bispo do Pará, Rio de Janeiz·o, 
1874; os discursos de Zacharias e Ferreira Vianna no· Supremo 
Tribunal, em defesa dos Bispos; Consultas dq Conselho de E_s-
tado; Considerações relativas ao Beneplacito e Recurso á Cor6a, 
pelo Conselheiro de Rstado Marquez de S. Vicente, 'Rio de Ja-
neiro, 1873; Antagonismo ele alguns canoncs do ultimo Conci:. 
lia ele Roma com as leis e os principias constitutivos das liber-
dades politicas dos Brazileires e necessidade de modificar as 
relações do Estado com a Igreja, pelo Dr. J.-J. de Moraes Sar-
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Antonio, no Recife, que exlíortasse o .Dr. Costa Ribeiro, 
membro da irmandade do Santíssimo Sact·amento e maçon 
conhecido, a abjurar a Maçonaria, ·« seita condernnáda pela 
Igreja », accrescentando : ·« Se por infelicidade este não 
quizer retractar-se, seja immediatamente expulso do grêmio 
da Irmandade, porquanto de taes instituições são excluídos 
os excommungados. '' No mesmo sentido expediu ordem· ao"s 
vigarios de outms freguezias, indicando outros membros de 
Irmandades, que eram maçons conhecidos. A irmandade de 
N. s.• da Soledade, na Bôa VisLa (outro bairro da cidade do 
Recife), negou-se logo a expulsar do seu gremio os irmãos 
que não quizeram abjurar a Maçonari;1, e immediatamente, 
em õ de Janeiro de 1873, Frei Vitall.ançou contra a irman-
dade e a . sua capella pena dg intet·dicto,·que só deixaria de 
ter vigor pela ratractação ou eliminação dos -Irmãos filiados 
á Maçonaria. Como a matriz da Bôa Vista, estavam as outras 
principaes igrejas do Recife, e assim o i'nterdicto das capellas 
de irÍnandades importava a suspensão do culto publico em 
toda a cidade por tempo indefinido. 

A agitação que se ·seguiu a esse acto no Recife foi grande, 
e sendo a Maçonaria uma só em todo o paiz, levantou-se, de 
todos os focos maçonicos , o· me·smo elamor contra o· pre-
lado · que se . mostt·ava resolvido a separar a Maçonaria da . 
Igreja. 

Em principio, o dit·eito do Bispo de privat· d_a opa, na 
missa, os que insistiam em cingit· á noite, nas lojas, o 
avental maçonico era perfeito; nem se compt·ehende que a 
ultima palavra da lituegia pertença ao ministro de Estado e 

mento, Lisboa, 1873; e, com relação ás questões que determina-
ram o procedimento dos Bispos e do Governo : Carta Pastoral 
do Exmo e Revmo Bispo do Pará, publicancló as Constituições 
·Dogmaticas . do Sacrosanto Concilio elo Vaticano, S. Luiz do 
Maranhão, 1871; Historia abreviada elas Sociedades Secretas, 
pelo Marquez de Lavradio, Lsboa, 1854; O Papa e o Concilio, 
por Janus, versão e introducção de Ruy Barbosa, Rio de Janeiro, 
1877. A introducção, escripta do -ponto de vista radical contra o 
ultramontanismo, refere- se ás prin cipaes fontes e condensa as 
autoridades de uma e outra doutrina. 



UM :ro;sTADISTA DG lMPEB.lO 

nãci ·aó Chefe da Igreja. O rriodo, pot·ém, por que se achavam 
formadas as irmandades entre nós, a dependencia em que 
estava d'ellas o culto publico, o facto mesmo de estarem todos 

. cçmvencidos de que a Maçonaria no Brazil não professava 
intuitos anti -catholicos, de que, se a sua natureza de socie-

. dade secreta, as suas tradições politicas, o espil'ito de sua 
fundação, implicavam tal antagonismo, os maçons brazileiros 
não tinham conhecimento d'essa tenclencia 0 viviam inteira-
mente isolados da Maçonaria revolucionaria é internacional 
cien unciacla pelas Bulias dos Papas; todas essas circumstariciaf? 
especiaes explicavam a concle$cenclencia, a tolerancia dos 
nossos Bispos perante a pa~'ticipação dos Maçons nas cousas 
do c1,1lto e a suá presença nas.irmandades. Dava-se, por outt'O 
lado, nas relações da Igreja e do Estado, entre nós, uma especie 
de quasi contracto. De certo, não tinha havido nunca uma 
Concordata, mas os Pontífices se haviam sem-pre conformado 
ao regimen Constitucional estabelecido em nosso paiz,· sob o 

·qual a Igreja Brazileira gozava ele profunda paz. Qual({uer 
mudança essencial n'esse regimeil devia ser feita sob a res-
ponsabilidade da Santa Sé mesma, ou sob a sua inspiração 
direçta, e não por acto independente ele um Bispo, obrando 
por si só, em S@ticlo contrario ao · ele todo o Episcopado. 
Se por um lado era justo que o Bispo tivesse o direito de afastar 
ele junto elo. altar-mór os membros das irmandades que não 
obedeciam á sua voz, por outro lado, desde que elle o não 
podia fazer sem fechar as igeejas e suspende!' o culto publico, 
nem tão pouco sem romper o moclus vivendi existente no 
Brazil entee a lgt·eja e o Estado a respeito do beneplacito, a 
questão assumia tal gravidade que devera ser tratada, não a 
golpes de interdictos na diocese, mas diplomaticamente, em 
Roma, com o proprio Santo Padre. 

' 
. . " 

Il. - ·A 'Questão Religiosa no Conselho de Estado. 

A Questão Religiosa teve a seguinte marcha : aGção dos 
Bi;;pos, primeiro o de Olinda (Dezembro de 1873), depois o 



A QUESTÃO RELIGIOSA 367 

do Pará (Março de 1873)~ contra as ipriandades maçonicas; 
provimento do recurso á Corôa ; desconhecimento, pelos 
Bispos, da intervenção elo Estado; processo de responsabili-
dade i pronuncia, prisão ,· julgamente, conclemnação, e, em 
187õ, amnistia. 

Por diversas vezes o Conselho ele Estado foi ouvido sobre 
o modo de resolver o conflicto. 

A primeira consulta é em 12 de Fevereiro de 1872, quando 
apenas çomeçava .a questão . 

. Os quesitos formulados foram estes : « 1 o Se as Bulias que 
fulminam penas contra as Sociedades Maçonicas, .nao tendô 
sido placitaclas , podem ter vigor no Brazil? 2. o Em qualquer 
caso, se podem ter applicação ás sociedades Maçonicas do 
Brazil, ·á vista do nosso Direito? 3. 0 Até que ponto póde ir 
a acção e a intervenção dos Prelados Diocesanos nas Irman-
dades e outras associações que participam do caracter reli-
gioso, regidas pOl' comprotnissos ou estatutos approvaclos 
pela autoridade civil, assim como pela ecclesiastica na parte 
que lhe compete? 4. o Que providencias cabia ao Governo dar 
a respeito dos actos do Bispo de Olinda ein relação ás It·man._ 
dacles que contam :Maçons em seu gremio, e ele actos -seme-
lhantes dos Pl'elados Diocesanos? >> · 

Nabuco responde da seguinte fórn!a : Ao 1. o quesito, 
negativamente, á vista elo art. 102, § 14 da Constituição do 
Imperio . (1) Ao 2° quesito: « Quando essas Bulias fossem 
placitadas, elias não podiam tel' applícação ás sociedades ma-
çonicas do Brazil, porque a jurisclicção ecclesiastica, á vista 
do Art . 8 .0 elo Cocl igo do Pl'ocesso, está reduzida ás mate-
rias puramente espirituaes, e essas sociedades são eviden-
temente tempot·aes e permittidas pela lei civil. >> Quanto ao 

(1) O art. 102, § 14 da Constituição do Imperio entre as attri-
buições do Poder Execütivo estatue : " Conceder ou negar o bene-
placito aos cleceetos dos Concilias e lettras Apostolicas, e quaes-
quer outras Constituições ecclesiasticas, que se não oppuzerem á 
Constituição, e precedendo approvação da Assembléa, se conti-
verem disposição geral. " 
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terceiro, sobre o limite da autOI:idade espiritual : « Não póde 
· ir além dÓ culto religi.oso e moveis sagrados, estendendo-se 

á associação, cujo pessoal não é ecclesiastico, e estabelecer 
incapacidades que não constam dos compromissos approvados 
pela autoridade civil e-sem accordo d'esta. » Sobre as provi-
dencias a toniar : « O Governo deve proceder na fôrma do 
Decreto 19H de· 28 de Março de 1856, remettendo a inclusa 
representação ao Procurador de Corôa para instamar o recurso 
á Corôa, ordenando ao Bispo que suspenda todo ulterior pro-
ce9imento até á decisão do recurso, e ao Juiz de·Capellas que, 
exercendo a jurisdicção que lhe compete, previna e não auxilie 
qualquer usurpação do poder temporal. >> E accrescentava : 
« Se1·ia talvez conveniente que por occasião de mandar o Go-
verno lmpel'ial que o Bispo suspenda o seu procedimento até 
á decisão do conflicto, lhe escreva uma confidencial, exhor-
-tando-o a que proceda com moderação e tolerancia >> (1 de 
Março de 1813) : 

Já a Irmandade do Sacramento tinha interposto o recurso. 
·a- 10 de Fevereiro, e, ouvido sobre elle, o Bispo officiara ao 
Presidente da Província (20 de Fevereiro) : « Omittirido qual-
quet; observação sobre as innumeras inexactidões contidqs na 
dita petição, limito-me a dizer a V. Ex. que semelhante recurso 
é condemnado por varias disposições da Igreja. >> Não tinha 
occorrido á imaginação de nenhum dos homens publicas do 
Imperio que um Bispo pudesse fallar semelhante linguagem 
.aos representantes da lei e da autoridade civil, desconhecendo, 
publica e solemnemente, a Constituição e os direitos inime-
moriaes da Corôa. Por isso a attitude de Frei Vital é tida como 
uma verdadeira rebeldia. um grito de guerra civil no terreno 
religioso, um ~appello á fé contra as instituições, a que a lgeeja 
sempee se mostmra b~nevola. Ainda n'esse momento, porém, 
ninguem presumio que elle levasse a· sua resistencia até onde 
a levou. O Imperio estava habituado a outra ordem de Bispos, 
.a :Bispos mansos, pacíficos, cord;:ttos, dotados do espil'ito de 
prudencia e submissão ; pela primeim vez, póde~se dizer, .o 
Episcopado era smprehendido pela attitude int1·ansigente de 
um de seus mem-bros em frente ao poder temporal. O que seria 
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se ella . o revolucionàsse todo? O recurso da irmandade do 
Recife é levado ao Conselho de Estado, sendo relator o· 
Visconde de Bom ReÜeo. O notavel parecer 'd'este (23 'de Maio 
de.187 3) é ã summa ·do systema regalista constitucional; póde-
se dizet·, a Constituição ecclesiastica do Impel'io. Elle sustenta 
cada uma das pretenções do poder temporal : o dit·eito de 
beneplacito, isto é, de impedir que as Bullas, Rescriptos e 
quaesq uer Constituções ecclesiasticas, fossem executadas sem 
prévio exame e co nsentimento seu; o direito de não con-
sentir na violação dos compromissos das irmandades que elle 
autorizara, direito, chamado aggmvo á Corôa, 1·egia p1··o-
tecçâo. Pollegada por pollegada, Bom Retiro mantem todos os 
privilegias de que o uso, a tolerancia, a prescripção investira 
a Corôa Portugueza, e que, com a lndependencia, passaram 
á do Bt·azil. Sobre as conclusões da Secção, o lniperador quiz 
para aind? ouvir o Conselho de Estado pleno, que se reune 
em 3 de Junho. 

· O Visconde de Abaeté, n'esse tempo entregue á vida espiri-
tual, é o primeiro a votar e manifesta-se contra o provjmento 
do recurso : « Em ma teria de religião >> , disse elle, « a minha 
é a do berço e ela_ família, sigo a fé do carvoeiro . Pertenci , 
em 1830 ou 183'1, a uma Loja Maçonica, mas desde 1834, isto 
é, ha quarenta annos, 1;etirei-me da associação, nãq conhe-
cendo nem un} elos seus segredos, se é que os tem. Para isto 
muito concorreu uma circumstancia que vou revelar. Nunca 
alli ouvi pronunciar a palavra Deus. Esta suavíssima palavra 
é substituída por uma circumlocução - Supremo Architecto 
elo Universo , e diz-se que se devem erguer templos á virtude 
e cavar masmorras ao vicio. >> 

S. Vicente e Souza Franco, que representam a tendencia 
opposta á de Abaeté, sustentam o Parecer. « Se a influencia 
jesuítica dominar >>, diz Souza Franco, resumindo todo. o seu 
pensamento, « e tiver o Brazil a infeHcidade de ser governado 
por vontade que não seja a da Nação, declaro que preferirei 
renunciar todos os meus cm·gos publicas. >> 

Nabuco louva o profundo estudo que mostrou o Relator. No 
voto , que dá, ha este argumento, que fará proselytos: - « O 

li L, 24 
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art. 5. o da Constituição do lmperio não diz que .a Religião Ca-
tholica Apo11_tolica Romana se1'á a relig·ião do Estado, mas que 
conti1wm·á a ser a religião do Estado. Esta palavra continua1:á 
mostra bem que a religião do Estado se1·ia, como até ahi era, 
isto é, como era a Religião Lusitana ao tempo da Constituição, 
isto é, a Religião Catholica com seus dogmas, com os Canones 
recebidos, com as leis portuguezas respectivas . . N'este pre-
supposto herdámos de Portugal o placet, illimitado como era, 
o recurso á Corôa, o padroado, a lei que excluiu os Jesuitas, 
a lei da amortização, e as demais que constituiam o ci1·ca 
saem. » E fazia este quadro da situação geral do mundo pe-
rante o espirito do Syllabus e da Infallibilidade : « Se o JUS 
cavendi era out1·'ora necessario para garantir os direitos do 
Estado, quanto ás invasões da Igreja nos dominios temporaes, 
hoje é, mais que nunca, necessario, depois do Syllabus e do 
Concilio do Vaticano, que declarou a Infallibilidade do Papa. 
Sem duvida mais garantia offereciam aos Estados catholicos 
os Concilias Ecumenicos, compostos dos Bispos de todo o 
orbe, do que o Papa só e absoluto. A verdade é que os Estados 
da Europa·, catholicos e acatholicos, tomaram-se de appre-
herÍsões, protestaram e adaptaram suas medidas preventivas. 
A Austria rompeu a Concordata de 1855, e declarou, em Nota 
de 30 de Julho de 1870, que, ante o poder que o Papa assu-
mira, e cujo alcance o Syllabus mostrava, ella recobrava os 
seus meios de acção para impedir a invasão dos direitos do 
Estado. Já a França, em uma Nota do Conde Daru, apresentada 
á Santa Sé pelo Marquez de Bonneville, declarara que os Esta-
dos catholicos não podiam depôr sua soberania perante a Côrte 
de Roma. A ltalia rompeu o Tratado de 15 de Setembro de 
1864, e apoderou- se de Homa, aproveitando a occasião que 
lhe deu Sedan, mas contándo com a força moral que tirava 
da indifferença da Europa, perante a attitude da Santa Sé para 
com os governos civis. A politica da Prussia, com as suas no-
vas leis contra a Igreja, tem por pretexto o· ultramontanismo 
triumphante no Concilio do Vaticano. Não é possivel, pois, 
prescindir do jus cavendi, principahnente quando· os Bispos, 
esquecidos das relações da patria, desconhecem e menoscabam 
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as instituições constitucionaes ... « O que convem, pois, Se-
nhor, para dominar a situação e conjmar uma guerra ciyiJ, 
entre fieis e cidadãos, é uma politica prudente, mas energica. 
Curripre manter a Religião Catholica Appstolica Romana como 
Religião do Estado, mas cumpre tambem executar as leis do 
Estado, leis que, em materia temporal, obrigam a· todos e á 
Igreja tambem . » Chega ao ponto relativo ao vigor das anti-
gas temporalidacles portuguezas (1), suscitado por Bom-Retiro, 
e resolv~-o differentemente. « Que cumpre ao Governo fazer 
no caso de resistencia dos Bispos ao -Decreto ou Imperial Reso-
lução que annullar o interdicto das Irmandades e a excom-
munhão dos Maçons? A secção opina pelo processo elo Bispo, 
competindo o processo ao Supremo Tribuna.! de Justiça. 
Opino, porém, pela applicação das temporalidades, sendo 
d'ellas preferível, no caso sujeito, que é mais político elo que 
criminal, a deportação do Bispo com suas congruas, con-
dicionalmente, isto é, até que reconheça as leis e os poderes 
do Estado. » A secção considerava implicitamente derogad_as 

(1) A Secção para mostrar que a legislação brazileira era mais 
liberal que a portugue:.~a dissera : " Basta dizer que alli (Por-
tugal) nunca se permittiu a reciprocidade do recul'so e eram os 
provimentos seguidos, para sua execução, no caso de desobe-
diencia dos Prelados, do emprego de meios violentos, repugnantes , 
por sua natureza, ás lmes do seculo e á deferencia e attenção que 
os Catholicos devem sempre guardar para com o caracter sacer-
dotal dos successores dos Apostolos, ainda quando delingttentes. 
Refere- se a Secção ás temporalidades , tantas e tão repetic,las 
vezes applicadas contra diversos Bispos, e até contra Collectores 
e Legados Apostolicos, e as quaes, além da apprehensão das 
cavalgaduras e prisão dos creados dos Prelados desobedientes, 
exten diam-se, como se vê em P ereira e Souza e outros, até á des-
naturalização e extermínio para fóra do Reino, ficando vagos os 
Bispados. D'estas temporalidades houve alguns exemplos noBrazil 
durante o regim en colonial, sendo a ultima, segundo pensa a 
Secção, no anno de 1812 contra o Bispo Diocesano do Pará. Depois 
da Inclepenclencia não foram mais usadas, ainda que se entendesse 
que continuava em vigor a Carta Régia de 21 de Junho de 1617 
que mandava observar como lei a sua pratica. Hojéacham-se e lla~ 
implicitamente revogadas desde a publicação do Codigo Cri-
minaL. ... » 
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pelo art. 310 do Codigo · C!'iminal ('1) essas tempora1ida-
des da Legislação portugueza . Nabuco pensa o contrario : 
« Nunca se conside1·amm c1·imes, pelas l.eis anterio1·es, os 
factos de incompetencia 01.i excesso de jurisdicção com1iwtti-.:. 
elos pelos Bispos ou ju:izes ecclesiasticos ..... >> « Eu disse )) , 
accrescentava clle, «que na extremidade que o quesito suppÕe, 
isto é, a resistencia do Bispo, a temporalidade que mais con-
víria seria a expulsão elo Bispo, e vou justificar o meu asse!·to: o 

1. 0 porque o processo criminal deverá affectat' gravemente a 
dignidade e a força moral elo EpiscopaelC!; 2. 0 porque os tri-
bunaes hesitarão perante a questão de consciencia que moti-
vara o conflicto e essa questão difficilmente será (;levada á 
categoria de crime; 3. o porque a presença do Bispo dará azo a 
novos cenflictos, alimentando a guerra religiosa ; 4. • porque, 
sendo os dois poderes, o temporal e o espiritual, independentes o 

e distinctos, a expulsão do territorio será uma analogia do o 

modo como uma soberania procede para com o representante 
de outra, quando a presença d'elle se torna incompatível com 
a paz publica. >> 

Souza Franco opina pelo processo, e tambem que, no caso 
de ser este repellido, o governo póde deportar o Bispo « como 
estrangeiro, que diz ser o Bispo Brazileiro, funccionario pu-
blico por mercê sómente de autoridade estrangeira. >> 

A maioria do Conselho de Estado (S. Vicente, Souza 
Franco, lnhomirim, Bom-Retiro, Caxias) é pelo processo; 
Abaeté, que negava pro-yimento ao recurso, adheria, no caso 
de vencer a opinião contraria, e do Bispo não cumprit· a decisão, 
ao processo de responsabilidade; Muritiba, Nictheroy, Sapu-
cahy e Jaguary eram oppostos a qualquer coerção ; Nabuco, 
contrario ao processo, era voto unico em dar como existentes 
as antigas temporalidades (2). 

(1) Art. 310 do antigo Codigo Criminal : Todas as acções ou 
omissões, que, sendo criminosas pelas leis anteriores, não são 
como taes consideradas no presente Codi~o, não sujeitarão a 
pena alguma. 

(2) Esse voto de Nabuco pare~u, entretantó, depois a S. Vicente, 
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Na conformidade do voto do Conselho de Estado, o Governo 
concede provimento ao t•ecurso (12 de} unho); intima ao Bispo 
pat·a que levante os interdictos; o Bispo desconhece a auto-
ridade do Governo para intervir no exet·cicio de suas attri-
buições espirituaes (6 de Julho), e é mandado responsabilizar 
(27 de Setembro). Entretanto, o Bispo do Pará, D. Antonio 
de Macedo Costa, intellectualmente a mais notavel figura do 
moderno clero brazileiro, pronunciava-se pelo Bispo de Olinda, 
imitando o seu procedimento em relação ás irmandades ma-
çonicas, e logo subiam contra elle ao Conselho de Estado tres 
recursos de irmandades intet·dictas. O Conselho de Estado é 
ouvido outra vez, em 8 de Novembro, sobre diversos arbítrios 
a que a situação dos Bispos póde obrigar o Governo. São estes 
os novos quesitos propostos : 

« t.o Se o Governo Impérial, resolvendo mandar responsa-
bilizar a um Bispo, póde, ao mesmo tempo, ordenar a sus-
pensão do exercício de suas funcções ? 

« 2. 0 No caso affil'mativo, _como e por quem será regida a 
Diocese? 

« 3. 0 Se nas suspensões e interdictos que os Bispos, etc-in-
f'o1'mata conscientia, impõem aos clerigos, é denegado o 
recurso á Corôa em qualquel' caso ; ou se de taes censuras é 
permittido recorrer, quando se não verifiquem as condições 
estabelecidas pelas leis canonicas e patrias para as suspensões 
e interdictos ex-in{01'mata conscientia? 

« 4. 0 Se o Governo Imperial póde suspender e mandar res-
ponsabilizar os parochos, que se recusarem ou por qualquer 
modo obstarem ao cumprimento de suas decisões sobre recur-
sos interpostos por Irmandades contra actos dos Bispos, ou 
de quaesquer outras resoluções da mesma natureza? 

como me foi referido, o mais governamental dos do Conselho de 
Estado (ver adiante); era o unico que não deixava o Governo desar-
mado, a menos que quizesse processar e prender todos os Bispos 
do Impel'io e seus substitutos, r-aso elles ·acompanhassem o de 
Olinda. Ha nos papeis de Nabuco, com referencia a essa reunião 
do Conselho de Estado, um bilhete, a lapis, do Duqué de C_axias: 
u Brilhou, 111eu velho amigo, como sempre. n 
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<< o. o Se as decisões do Governo, proferidas sobre os refe-
ridos recursos, têm effeito sómente a r espeito de Irmandades 
que os houverem interposto, ou se devem ser consideradas 
como obrigatorias, quer para os Bispos que~· pam os paro-
chos, em relação a todos os casos identicos? )) 

O parecer de Nabuco, com largos considerahdos, é affiema-
tivo quanto ao primeiro ponto : o Bispo ·é um empregado 
publico (Act.o Addiciorial); a origem divina de suas funcções 
constitue uma especialidade do seu cargo, mas não exclue 
outros caracteres que lhe são communs com os outros empre-
gos publicos . Assim, a intervenção de Governo na nom~ação ; 

o só poder ser ex'ercido por cidadão brazileiro ; o ser dotado 
pelo Estado com congrua e outros emolumentos; ter em mui:.. 
tos casos relações e effeitos civis; o ser tambem do interesse 
do Estado, porque a religião a que o cargo se refere é religião 
do Estado e official. Quanto á substituição, a Sé impedida 
confunde-se nos seus effeitos com a Sé vaga, e o Cabido con-
solida em si a jurisdicção episc.opal, cabendo-lhe nomear o 
vigario durante· o impedimento do Bispo. Relativamente ao 
ex info1'mata conscientia, a opinião de Nabuco era conhecida : 
o seu Decreto de 18o'1, diz elle, << não fez senão consolidar 
uma disposição do Concilio de Trento, recebido entre nós. 
Revogue-se o Decreto de J8o'1, e a disposição subsistieá, por-
que não foi esse Decreto que a creou. O remedio unico seria re-
vogae o benepladto concedido ao Concilio, que é n'essa parte 
disciplinar. )) Ao quarto ponto responde pela affirmativa : o 
principio que prevalece, em relação ao Bispo, poe maior força 
de razão applica-se aos pm·ochos nos limites do beneficio e 
officio. Por ultimo, (o. 0 quesito) : << Como sentenças judiciaes 
que são,_ as lmperiaes Resoluções só fazem direito entre as 
partes de que se trata, são applicaveis sómente ao caso jul-
gado.)) 
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III. - A Missão Penedo. 

A política do hnperador n'essa questão se não tinha não 
duas faces,- porquanto as instrucções ao Barão ele ~eneclo, e 
o espírito em que se queria vel-as cumpeidas, mofitravam a 
mesma resolução que o processo e a prisão dos Bispos : levar 
de vencida, em nome da soberania do Estado, a res·istencia e 
as pretenções da Igreja ; - recorria a dois fóros ou a duas 
jurisdicções: á dÓs tribunaes do paiz e á de Roma. Ao mesmo 
tempo, quasi, que ordenava o processo do Bispo de Olinda, . 
o Governo m.andava o Barão de Penedo a Roma no intuito 
de consegui!', por intervenção do Papa, que a luctct :não assu-
misse p1'opm·ções maio1'es, e mesmo de conseguir fazel-a cessa1' 
qttanto antes (J ). Em 29 de Maio, com effeito 1 Pio IX havia 
dirigido ao Bispo de Pernambuco um Breve approbatorio (2), 
dando-lhe pleno pode!' pal'a dissolver completamente as 
irmandades refractarias, e crear outras que correspondessem 
ao fim de sua primitiva . instituição. 

As negociações de Penedo com a Santa Sé duram de fim 
ele Outubro a meado de Dezembro ( 18'13), quando consegue 
túdo quanto desejava e mais d.o que esperava. É exactamente 
por esse tempo ·que, no Brazil, o Governo manda responsabi-
lizar o Bispo de Olinda (2'1 de Setembro); ao que se segue 
a denuncia (16 de Outubro) e a pronuncia em crime inafian-
çavel (12 de Dezembro), isto e,· a prisão. Nunca diplomata 
nosso recebeu mais delicada missão do que essa ele Penedo. 
O Governo mandava-o tratar com Roma, mas diúa.,.lhe fran-
camente : << Devo prevenir a V. Ex. ele que o Governo 
ordenou o processo do Bispo de Pernambuco; e, se fôr neces-
sario, empregará outros meios legaes de que pócle usar, em-
bora s~am mais energicos, sem esperai' pelo t•esultado da 

(1) Instrucções ao Barão do Penedo, em 21 de Agosto de 1873. 
(2) Carta apostolica Quanquam dolores, em A Questão Religiosa 

pemnte a Sé pelo Bispo do Pará. 

' . 
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missão confiada ao zelo e ás luzes de V. Ex. Encaeeegando-o 
d'esta missão, não pensa elle suspender a nação elas leis ... A 
ordem paea o processei do Bispo ha de set' publicada; , talvez 
antes ele se expedie este despacho. Quanto á possibilidade de 
meios mais energ:cos, não seeá necessario que V. Ex. a man-
tenha em reseevu. Se fôr inteerogado a este respeito, poderá 
dizer francamente o que lhe communico. >> (1) Et'am instruc-
ções, como se vê, não pàt'a uma negociação, mas paea um 
ultimatum, porque a prisão dos Bispos P.ra como que repre-:-
salias espirituaes con-_tra o Papa. Não eea uma missão, era uma 
provocação,- e a quem? e pot' meio de quem? A esse mesmo 
-Pio IX, deposto elo throno de Roma, que o Imperador um 
anno antes visitara filialmente no Vaticano, e por inteemeido 
do Barão do Penedo, o mesmo Caevalho :Woreiea que ele outras 
vezes, em tempos felizes, tinha sido mandado negociar com o 

-Santo Padee e recebera d'elle o mais affectuoso acolhimento. 
Se o diplomata não fosse o Barão do Penedo e os Papas não 
estivessem habituados a relevae a altaneria dos governos que 
têm em refem a consciencia das nações catholicas, o tom e o 
caracter cl'essas insteucções. seria de natureza a general izar o 
conflicto na Igreja Beazileira, a tornar unanime, pelo influxo 
de Roma, a attitude do Episcopado na questão do heneplacito; 
-:- e, ' então, que recmso teria o Governo, o Imperador, pat'a 

_ dominar a revolta? A perseguição, a cadeia, ou o schisma? 
Penedo consegui o tudo o que o Governo podia desejar : · ob-
teve do Papa a 'desapprovação formal do procedimento de 

-Frei Vital, com ordem de restituir as irm~ndades ao antigo 
estado e ele restabelecer a paz na Igreja; o resultado obtido 
pcir elle foi, porém, temporariamente inutilizado pela prisão 
do Bispo de Olinda. 

Accusado de ter promettido em Roma que o Governo 
desistiria das medídas tomadas contra o· Bispo, o negociador 
defendeu-se cr essa imputação, negando formalmente qual-
quer dubiedade da sua parte. O facto é que a missão, em 

(1) Instrucções de 21 de Agosto no livro de -Penedo e no do 
Bispo do. Pará. 
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si mesma, envolvia uma dubiedade. Desde que o Governo 
Brazileiro mandava um_a embaixada especial ao Vaticano soli-
citar a interven(~ão do Papa, é que ligava importancia ao 
-resultado d'essa missão; se obtivesse esse resultado, não era 
de esperar que elle mesmo frustrasse, no Brazil, o effeito do 
resultado obtido, e collocasse o Papa na obrigação de des-
fazer secretamente o que lhe havia ' sol~mnem~nte concedido, 
pela violação de uma clausula tacita da negociação. A isto o 
Goveriw responde que mandou avisar ao Papa de que o pro-
cesso seguiria seus tramites sem dependencia do resultado da 
missão, e que o Papa devia ter calculado que sua carta de 
censura ou desapprovação podia chegar ás mãos do Bispo, 
quando este já se achasse preso no Rio de Janeit·o. O Papa, 
porém, não tinha razão para acreditar n'essa inexorabilidade, 
á vista da missão; em absurdo suppol-a da parte do Governo . 
que negociava, quando aquelle paternalmente o- attendia : o 
equivoco resultava do facto da missão, que Penedo teve razão 
em suppôr não de guerra, e sim de paz, desde que a recebeu, 
apezar das instrucções . Tanto o negociador como o Papa. 
estavaJU justificados em pensar que o resultado da missão 
extinguiria o conflicto no Brazil; não podiam suppôr que o 
Governo desejasse a prisão e mais a humilhação ecclesiastica 
do Bispo . O negociador estava justificado em entender a parte 
das instrucções que lhe annunciava que o Governo não sus-
penderia a acção das leis, como um aviso para que se apres·-
sassem, elle e Santa Sé; não podia imaginar que o resultado 
da sua difficil negociação seria deliberadarnente annullado por 
uma política de coerção e intransigencia; não devia attribuir 
ao Governo o que, de facto, se deu : duas políticas. Isso não 
te1·ia occorrido a nenhum interprete ou decifrador das instruc-
ções; não se podia imaginar· que o Governo não ligasse im-
portancia á Missão Especial que mandava a Roma, confiada 
ao seu mais habil diplomata. 

Com o resultado dessa missão, deu-se, devido a essa má 
intelligencia entre o Governo, o negociador e a Santa Sé, a 
mais singular de todas as sonegações diplomaticaf?. A carta: 
do Santo Padre ao Bispo de Olinda, que, no pensamento da 
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Santa Sé e do negociador, devia terminar o conflicto, datada 
de 18 de Dezembro de 1873, entregue em 21 de Janeiro' 
de 1874, por mão de D. Pedro Maria de Lacerda, Bispo do 
Rio de . Janeiro, ao Bispo preso, não produzia effeito algum. 
Frei Vital, da sua prisão preventiva, dirigia-se ao Santo Padre 
pedindo instrucções, e, como se seguisse o julgamento e a 
cond<;Jmnação (21 de Fevereiro), o Papa, julgando-se victima 
de uma quasi cilada por parte do Governo, responde ao Bispo, 
no L o de Abril, que não mandava as instnteções pedidas p01' 
que se1'iam inuteis e inoppo1·tunas e nenhuma e.xecução po-
dimn te1' na condição ace1'ba e sem libe11dade de obm1' em que 
elle se àchava. Ainda mais, a carta de 18 de Dezembro foi 
dada, pela Santa Sé e pelos Bispos, como não existente e o 
Internuncio transmittio aos dois Prelados uma ordem expressa 
de Súa ·Santidade para que a destruíssem, por modo que 
d'ella não restasse vestígio algum, o que cumpriram (1). 

Essa carta assim destruída reapparecerá mais tarde, por 
occasião da amnistia, quando o Cardeal Antonelli a envia, 
segunda vez,' por copia, aos Bispos amnistiados (2); muito 
tempo, porém, do lado dos Bispos, se sustentou que seme-
lhante documento nunca existira (3); que o Barão do Penedo 

(1) A Questão Religiosa pelo Bispo de Pará : 
« As razões que tinham os p'ara envolver no mais profundo silen-

cio esse documento parecem não militar mais, mudadas como 
estão as circumstancias. Verdade é que estando nós na prisão, 
veiu ter comnosco Monsenhor Sanguigni e nos communicou, sob 
toda reserva, uma ordem expressa d'e Sua Santidade para d!)s-
truirmos a tal carta, por mo,do que d'ella não restasse vestígio 
algum, e assim fielmente o cumprimos. Tendo-nos, porém, o Car-
deal.Antonelli, com surpresa nossa, enviado, por occasião ela am-
nistia, nova copia da mesmissima carta, e continuando· então os 
adversarios dos Bispos, e ultimamente, na sua obra, o sr. Barão 
do Penedo a interpretai-a em sentido falso, afigura-se-nos che-
gado o momento de fazer a luz sobre o mysterioso documento. " 

(3) Ver nota anterior, confissão ele D. Antonio ele Macedo Costa 
sobre essa conspiração do silencio. Carta do Bispo de Olinda ao 

/ Arcebjspo de Buenos Ayres, negando a verdade da affirmação de 
. Penedo. A _carta Antonelli não continha a expressão gesta tua 
non laudantur, que Penedo affirmara .ter ouvido; no principio h a 
as, palavras " Qure jam ab integro fere anuo a Te tsthic gesta 
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mystificara o seu Governo, - o que o Govemo sabia não ser 
verdade, pela communicação do Internuncio e pelas con feren-
cias que precederam a entrega da carta ~o Bispo de Olinda, 
assim corno pela correspondencia da nossa Legação perma-
nente junto á Santa Sé. Se o Bispo do Pará -mesmo não tivesse 
mais tarde confessado que receberam essa carta e a não tivesse 
publicado na integra, o Barão do Penedo passaria, ainda hoj e, 
aos olhos de muitos , e perante a opinião ecclesiastica toda, -
por um inventor ou simulador de Lettras Apostolicas, como 
passou de 187 3 até '1886, quando apparece no .livro - A 
Questão Religiosa pÚante a Santa Sé, do seu proprio con-
tradictor, a carta contestada. Até essa publicação, a carta era 
tida por uma fabricação astuciosa da nossa diplomacia; pelos 
seus termos ficou patente que o exito da Missão Especial fôra 
completo , e que só a inflexibilidade do Governo a tinha inu-
tilizado, fazendo ao mesmo tempo pairar sobre o no.me do 
negociador uma suspeita de insinceridade, da qual só o pro-
prio Governo seri::~ culpado por te1· mandado negociar, quando 
tinha animo feito de processar e de punir. 

Com effeito, n 'essa Carta de 18 de Dezembro, entregue aos 
Bispos, depois desmentida, sonegada á historia, mais tarde 
restaurada e por ultimo publicada, o Cardeal Antonelli dizia 
ao Bispo de Olinda (a carta.foi ü·ansmittida ao mesmo tempo 
po1· copia ao Bispo do Pará) que de nenhum 1nodo podia _ 
o Santo Padre louvªr os meios empregados_ pelo Bispo para 
chegar ao fim que se propunha : « De feito , vendo _ Vós 
quanto estava esta seita larguissimamente propagada e pode-
rosa, tendo infestado não só as coisas mas as pessoas religio-
sas, com grande detrimento da Igreja , facilmente deveríeis 

sunt adversus quasdam pias sodalitates ..... , palavras (islhie gesta 
sunt) que podiam ter dado Jogar á co nfusão. A affirmação de que 
não existira· o documellto, a que se referil'a P enedo, por te!' ha-
vido má apprehensão, á, leitura, das palavras com que elle procu-
rava designai-o e authentical-o , é o que se chama em Casuística 
uma o::r;.~livoeatio, para a qual os Bispos acreditavam ter JUsta 
causa. 
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ver que tendo este mal raizes tão fundas, não é· d'esses que se 
possam ou n'um instante extirpar ou arrancar como de 
um só golpe. Poetanto, convinha que procedesseis gradual-
mente, escolhendo com pruclencia . os meios, empregando-os 
com paciencia e moderação, para então chegardes ao que 
desejaveis. Ora, se este modo ele obrar devia por Vós see 
seguido antes da recepção da Caeta que vos endereçou o 
Summo Pontifice em data de 29 de Maio, muito mais o de-
vieis ter cleante dos olhos, depois de recebida a mesma carta, 
na qual expressamente se insinuava e et'eis aconselhado que 
por espaço de um anno sobt'eestivesseis em todo acto de 
rigor. Pelo que, ceetamente não é digno de approvação que 
Vós, deixados de parte os conselhos de Sua Santidade, antes 
quizesseis continuar no começado proposito, recorresseis de 
novo precipitadamente e com infeliz exito á pena de intet'-
dicto e. as censuras eeclesiasticas, já contra confrarias religio-
sas, já contra algumas pessoas. » E mandava : cr Portanto, 
restituidas logo p-or Vós as confrarias no seu antigo estado, 
pertence-vos cuidar que homens de fé verdadeira e notaveis 
por sua prudencia· as presidam ... )) 

Lendo-se hoje esta carta, que respira tanta mansuetucle, 
. cordura e longanimidade, não se póde senão lastimar que a 
Questão Religiosa de 1873 não tenha sido evita.da por uma 
prompta intelligencia com o Santo Padre, e que, mesmo á 
ultin1a hora, o Governo não tivesse aproveitado, pela amnistia, 
a grande e inesperada victoria diplomatica que o seu Enviado 
havia obtido em Roma. As disposições da Santa Sé eram tão 
benevolas, que, apezar do processo dos Bispos e apezae ele 
ser o Presiderite do Conselho chefe da Maçonaria Brazileira , 
o Papa havia annuido a censurar o qúe os Bispos tinham 
feito, e mandat'a que repozessem as irmandades no estado 
anterior, e procedessem de modo gradual. Essa benevolencia 
de animo ainda mais patente se tornar~ pela espontaneidade 
com que, depois da amnis~ia, para evit-ar a reproducção elo 
conflicto, de outra fórma ceeta, S. Santidade enviava aos 
Bispos, que sabiam da prisão, uma segunda copia aa carta, que 
tão dolorosa decepção fôra para o seu zelo e fervor aposto-
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lico (1), e que por ordem da Santa Sé elle:-> haviam destruido. 
O Papa não podia, intimamente, reprovar o que fizera o 

Bispo ele O linda, tão' evidente el'a a conformidade elo procedi-
mento e ela linguagem deste com as Bulias lançadas contra a 
Maçonaria e com os ·principias e reivindicações da Santa Sé, 
formulados no Sylla.bus. A clesapprovação era meramente po-
litica, exterior, prudencial, e uma vez preso o Bispo, tornado 
em confessoe e martyr ela fé aos olhos d_y todo o mundó ca-
tholico, ao Papa só competia o papel de consolador : confor-
tai-o e sust~ntal-o no bom combate pela Igreja (2), para apa-
gar do seu espirito até a lembrança ela ca1·ta Antonelli, 
aqltella fatal ca1·ta (3), como a chflma o Bispo do Parâ. 
Com effeito, Frei Vital será · dehtt'O de pouco recebido no 
Vaticano como um campeão ela Igreja (4). 

(1) Foi grande o abalo causado aos Bispos presos pela câeta - · 
Antonelli. O do Paeá, no seu livro, a attribue exclusivamente ao 
cardeal Antonelli, contea quem investe, como contra Monsenhor 
Marino Maeini, sub-secretario de Estado, o Internuncio Sangui -
gni e o proprio Bispo do Rio, D. Pedeo de Lacerda. O segundo 
golpe foi, porém, ta lvez ainda mais sensível : 

H Confessamos que ao-reler aquella fatal carta,- » o-Bispo de 
Olinda estava em viagem -, " que de novo nos era atirada em 
t'osto, depois de tantos e tão expeessivos testemunhos de louvor e 
approvação, dados pelo Santo Padre .. . , encheu-se-nos a.ahna de 
uma ateibulação e amargura tal, que não sabemos exprimil-a, 
quanto mais encarecei-a. Le-vàmos muitos dias derramando lagri-
mas e Ot'ando, sem sabee o que fazer ... » H O facto do- levanta-
mento dos interclictos sem condições, da restituição·, fHH'a e sim-
ples , das Irmandades reveis e maçonizaclas ao seu antigo estado 
po_r ordem do Santo Padre ... punha-nos em uma falsa posição e 
deixava á Maçonaria todas as honras do triumpho. " 

A Encyclica E:x:ortae in ista clitione, aos Bispos do Brazil, em 
29 de Abril de 1876, obtida pela intervenção de Frei Vital em sua 
visita a Roma, mitigou muito esse soffrimento dos dois Bispos 
pelo desenlace ecclesiastieo da sua eampanha paea a purificação 
das Irmandades. 

(2) Cartas apostolicas ao Governador do Bispado de Olinda de 
4 ele Março de 1874, ao Bispo de Olinda em 1.• de Abril, carta 
pontificia ao mesmo em 18 de Maio, e 26 de Agosto. 

(3) A Questão Religiosa, p. 274. 
(4) A Questão Religiosa pelo Bispo elo Pará : H Tanto que o 

Santo Padre o viu prostl'aclo em sua presença, abaixando para 
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IV.- A condemnação .dos Bispos (1874). 
A Amnistia (1875). 

Na marcha da questão com os Bispos póde-se quasi abstra-
hir da missão Penedo, t1~atada pelo Gabinete como verdadeira 
superfluidade, quando devia ser a base de toda a sua politica . 
A- denuncia dada contra o Bispo de O linda ( 16 de Outubro, 

·1873) seguio-se a pronuncia em crime inafiançavel (12 de De-
zembro), e o Governo mandou proceder á prisão. O Bispo, pro-
nunciado e preso (2 de Janeiro 1874), nomeou administrado-
res para a sua Diocese durante o tempo de seu impedimento. 
Cumpria reconhecei-os? As Secções de Justiça e Imperio do 
Conselho de Estado, sendo relator Nabuco, são ouvidas iía 
materia (Aviso de 19 de Janeiro de 1874). Nabuco já tinha 
opinado sobre a questão antes da pronuncia; depois da pro-
nunCia, o acto do Bispo, suspenso do poder de jurisdicção, 
-delegando esse poder a um administrador que nomeara, era 
paTa elle um crime previsto na lei crimiQal do_ Imperio. 
Art. 14 do Codigo Criminal : « Continuar a exercer fnncções 
do emprego ou commissão, depois de saber officialmente que 
fica suspenso .. . » O que cumpria fazer era mandar que o 

elle a Magestade do Soberano e do Pontífice, estendeu-lhe pa-
_ternalmente os braços e o teve por algum tempo estreitado ao 
peito, dizendo-lhe as palavras mais affectuosas e animadoras. 
Mio Caro Olincla! Mio Caro Olincla! exclamava Pio IX trocando-
lhe graciosamente o nome pelo da diocese, e os olhos do Vigario 
de Jesus Christo, fitavam , arrasados de lagrimas, o joven confes-
sor da fé. » Pg. 288. E este quadro no:;; jardins 'do Vaticano : 
" Todos os dias era D. Vital aclmittido á insigne honra de acom-
panhar o Papa em suas diversões pelos jardins do Vaticano, e 
n'um d'esses passeios, indo o P relado Olinclense ao lado do 
Summo Pontífice no meio dos Prelados da Côrte, pat'ou este de 
repente, e olhando risonho para elle e com grande expt'essão ele 
agrado e affecto, exclam,ou com as palavras elo P salrno 132 : 
" Eeee quam bonum et quam jueunclum est habitare j1·atres in 
unum! E, apontando para a barba elo joven Bispo, foi logo conti-
nuando com o mesmo Psalmo : Sieut unguentwn quocl cleseenclit 
in barbam, bw·bam Aa1•on. " Pg. 289. · 
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Cabido, pelo demonstrado impedimento do Bispo, procedesse 
á eleição do Vi gari o Capitular, e que, recusados todos os 
effeitos legaes aos actos dos Governadm~es do Bispo suspenso, 
deviam elles ser suspensos e responsabilizados, como incursos 
no art. 13'1 do Codigo Criminal ; « Arrogar-se e effectiva-
mente exercer sem direito ou motivo legitimo qúalquer em-
prego ou funcção publica . . . » N.ictheroy entende que a no-
meação dos administradores foi irregular, mas que deve ser 
acceita; Jaguary opina pelo direito perfeito do Bispo de 
nomear quem o substituísse; Bom Retiro extensamente con-
forma-se com as conclusões de Nictheroy ; Sa pucahy refere-s.e 
inteiramente a Bom Retiro; Souza Franco é o unico a abundar 
no pensamento do Relator. 

A prisão do Bispo de Olinda, como á do Bispo do Pará, 
segue-:-se a condemnação de um e de ouLro pelo Supremo Tri-
bunal (1) pelo crime de obsta·r ou impedi·r o etfeito das de-

(1) Em 10 de Fevereiro (1874) o Bispo de Olinda responde 
n'estes termos ao libello de Dom Francisco Balthazar da Sil-
veira : " Senhor! Jesus autem taeebat. (S. Math. 26, 63) . Em 
minha prisão, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, aos 
10 ele Fevereiro ele 1874 (Assignado) . Frei Vital, Bispo ele Olincla." 
Em 21 de Fevereit·o, presentes, Marcellino de Brito (Presidente) , 
Chichorro, Messias de Leão, Veiga, Simões da Silva, Costa Pinto, 
Valdetaro, Barão ele Montserrate, Villares, Figueira de MeJlo, 
Albuquerque, Couto, Mariani, Barão de Pirapama e o Procurador 
da Corôa, Balthazar da Silveira, tem Jogar o j ulgamento. Frei 
Vital é acompanhado por seus dois defensores , Zacharias e Can-
clido Mendes de Almeida; mas como o Bispo guarda silencio, o 
procurador da Corôa qüalifica de clois instrusos aos seus advo-
gados . O publico intervem todo o tempo . Costa P into, Valde-
taro , Vlllat·es, Simões, Montserrate e Veiga condemnam o Bispo 
no gráo medio do art. 9fi do Codigo Criminal, isto é , a quatro 
annos de prisão com trabalho. Albuquerque só o julga incurso 
no crime de clesobediencia. P irapama vota pela nullidade do pro-
cesso e incompetencia do tribunal. A sentença é commutada, em 
12 ele Março, em prisão simples. Em 1.0 de Julho é a vez ele D. An-
tonio de Macedo Costa, que é condemnaclo da mesma fórma, ú 
mesma pena, igualmente commutacla. Os dois Prelados soffrem a 
pena ele prisão, um na Fortaleza de S. João, outl'o na da ilha elas 
Cobras, até á amnistia, que é decretada em 17 ele Setembro de 
1875, mudado o Gabinete. 
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terminações dos Pode1·es Jtlodemd01' e Executivo, con{o1·mes á 
Constitttição e ás leis. Mais longe consideramos o alcance e 
a importancia d'essa condemnação . em relação á propria Mo-
narchia. Com ella surgem as mais graves questões sob11e o 
governo dos Bispados. O Ministerio; que se cónformam com 
a maioria do Conselho de Estado, e reconhecera as nomeações 
feitas pelos Bispos, vê-se forçado a instaurar processo contra 
os Governadores, que allegavam não ·te!' senão os poderes que 
os Bispos presos e sentenciados lhes delegaram. Por isso o 
Conselho de Estado é ouvido novamente em 23 de Janeiro 
(187õ) sobre os següintes quesitos : _ 

« ·1 o . Tendo declarado os Governadores elos Bis pau os de 
Olincla e .:.Pará, nomeados pelos Bispos presos, que lhes não 
foi delegada jurisdicção para levantarem os interdictos lan-
çados pelos, ditos Bispos, póde o GoYerno retirar o ~·ec_O'nhe
cimento . elas nomeações e ordenar agora que ellas deixem de 
ter effeito? 

« 2. 0 Este acto póde comprehender não só a nomeação do 
1.0 Governador da Diocese ele Olincla, que entrou em exer-
cido e já se acha pronunciado e preso, mas tambem as no-
meações elos outros que devem funccionar como substitutos 
nos impedimentos daquelle? 

« 3.0 Que procedimento eleve ter o Governo para que as 
Dioceses sejam legitimamente administradas? Deve ordenar 
a eleição cl~:: Vigarios Capitulares e insinuar aos Cabidos pes-
soas idoneas ? 

« 4. 0 Em que crime incorrem ps Conegos, Vigarios e Pa-
dres que se oppuzerem á eleição ele um Vigario Capitular? 

õ. o Como se deve proceder com relação aos Governadores 
dos Bispados que insistirem em exercei' a autoridade delegada 
pelos Bispos? » 

Não possuo o parecer de Nabuco, dado n'essa sessão, mas 
qual foi, está bem patente na seguinte referencia que se en-
contra mais longe, no parecer que elle deu a favqr da amnistia. 
Esses processos contra os Vigarios, constituídos pelos Bispos 
e reconhecidos pelo Governo, parecian1-lhe uma contradicção 
iníqua. Elle oppuzera-se ao reconhecimento : a consequencia 
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do recon'hecimentó era, da parte dos Govemadore"s, o cumpri_; 
mento do mÇtndato arostolico. -Dias depois-(1 {de Fevereiro) 
a ·consulta ao Conselho ·de .Estado versava sÕbre a revogação 
do Decreto .de 28 de Marçod e 1857, assignado por Nabuco; 
que se manteve fiel á sua obra. . 

·O Governo tinha envereda do por uma estrada .que . não offe.; 
recia sabida. Isto era agora visível para todos, para o Gabi-
nete, os Conselheiros de Estado, · o proprio Iinperador. Reco-
nhecia-'se quanto mais acertado teria sido evitar a política de 
coerção, appellar para Roma. Nabuco, não pedia lavar as mãos 
das difficulcÍades todas em que Rio-Branco se achava; mais 
longe allQdirei á parte de responsabilidade que lhe toca, mas 
para o terrível imb1'oglió causado pela prisão dos Bispos, e 
depois pela acção dos Governadore·s dos dois Bispados, e1le, de 
certo, não concorrera; a sua política teria deixado ao Governo 
a liberdade dt:) aproveitar o resultado da missão Penedo, · de 
transigir, cie collaborar com a Santa Sé, sem parecer estar em-
baraçando a acção da justiça. · · 

Erü 2Q de Junho (1875), porém, o Visconde do Rio-Brancó 
deixou o J)Oder e o novo Gabinete, presidido pelo Duque de 
Caxias, desejava ardentemente soltar os !3ispos, terminar o 
conflicto, passar aos olhos de todos como uma administração 
verdadeiramente catholica. Inspirado d'esse sentimento, reun·e 
em 8 de Setembro o Conselho de Estado para ouvil~o sobre 
a situação creada pela _antel'iol' política e a conveniencia d~ 
amnistia. Fo.i este o Aviso de convocação: -« As Dioceses de Olinda e do Pará: estão sem governo 
ecclesiastico. 

« O Cabido da do Pará· recusou formalmente nomeai' 
Vigario Cá.pitular, e o da de Olinda acha-se na mesma dispo-
sição. 

« As provisões dos ·parochos no'meados pelos Governadores· 
processados não têm sido réconhecidas pelos Presidentes de 
diversas Províncias do Norte do Imperio. j · · · 

« Na Diocese do Pará dá-se já a anomalia de ha>·cr dois 
Vigarios em uma mesma freguezia, um suspenso pelo Go-
vernador do Bispado e sustentado pelo Peesidente, ouiro 

III. 25 
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n'üme~do pelo dito Governador, e parochiando por ordem 
deste. Factos . iguaes terão de reproduzir-se. . 
· ·- « O Summo Pontifice insiste em não dar algum remedio 
a esses males. · ; 

<< Por taes motivos resolveu Sua Magestade o Imperador 
Convocar o Conselho d'Estado pleno para consultar sobre os 
seguintes quesitos ; 

« 1. o Não será medida salqta·r conceder um perdão geral, 
ou antes uma amnistia que reponha tudo no antigo estado? 
, « 2. o O facto - de terem os Bispos a certeza de que, conti- . 
m1ando em .vigor as leis primitivas, terão elles de ser nova-
mente processados, não poderá afastai-os da reincidencia? 

(( 3. 0 E para que seja esta reprimida, não resta ao Governo 
o recurso de solicitar do Poder Legislativo medidas claras, 
positivas e adequadas que não possam dar logar a tergiver-
sações? » · 
. Nabuco dá o seguinte parecer favoravel á amnistia : 

« Opino pela amnistia, sendo assim. o meu voto coherente 
com o parecer que dei em 3 de Junho· de 1873 contra os pro-
cessos dos Bispos, entendendo que convinha, antes . do que 
os processos, a deportação d'elles como uma das temporali-
dades, ainda em -vigor. Ainda penso que difficilmente se póde 
elevar á categoria de crime uma questão de consciencia. Tam-
bem _opinei em Conselho de Estado que, suspensos os Bispos 
pela- nossa Lei elas funcções publicas, não podiam elles, con-
demnaclos e presos, exercer o poder de jurisdicção, e pois não 
deviam ser reconhecidos os Vigarios que constituissem. 

<< Foram, porém, reconhecidos esses Vigarios, e, por uma 
eontradicção iniqua, responsabilizados por manterem os actos 
dos Bispos, como se esses Vigarios tivessem poderes ex lege, 
quando o que podiam era em virtude do mandato. 

i.< A experiencia justificou as previsões, os processos fot'am 
tidos como perseguição, os Réos como martyres, as cons-
ciericias se sublevaram, e o poder do Estado perdeu e não 
ganhou nada coni esses processos . 
. <~ Penso, porém, que a amnistia seria impolitica e reve-

·laria fl'<NUeza e penitencia, se o Decreto de V.; M. I. deixasse 
,.. . I.: 
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de se1: acompanhado de uma exposição de motivos do l\'linis-
terio, manifestando o animo firme de manter os direitos do 
Estado e ele impetrar do Col'po Legislativo medidas adequadas 
para esse fim, além das ,que existem na legislaçãoactual (1). » 

V .. - O Imperador e a Igreja. - A Pastoral 
collectiva de 1889. · 

A questão dos Bispos foi um accideute grave na historia 
do reinacln, sobr~tudo · por seguir-se logo á primeira lei re- . 
!ativa á emancipação elos escravos . A monarchia pareceu 
separar- se , quas i a um tempo, da grande propriedade e ela 
Igreja. O facto é que a-attitucle' do Imperador foi decisiva 
so)?re o Ministerio. O Visconde do Rio-Branco estava apos-
tado, como se tem visto, no que se chamou um steqfle-
chase com o partido Liberal; a ·essa lucta pela populal'idade 
accrescia a circumstancia ele ser elle o chefe da-Maçonaria; 
o Consdho de Estado el·a quasi unanime em sustentai-o; 
o sentimento d.os nossos estadistas era todo regali sta; não 

(1) A amnistia é decretada em 17 de Setembro (1875). 
O ministro da Justiça (Diogo Velho, Visconde de Cavalcanti) 

decreveu assim a herança que o Gabinete de 25 Junhó de· 1875 
rece.beu na questão religiosa, (Discurso de 21 de Setembro) : 
" ... EncontPámos responsabilisados, presos e condemnados, ou em· 
via cie sel-o, não só os respectivos Bispos, mas tambem os Gover-
nadores por·elles nomeados, cuja autoridade fôra a principio re· 
conhecida pelo.Governo, mas que a seu tu mo recusaram levantar 
os interdictos. D'ahi r esu ltara ficar~ Dioc.ese do Pará sem ·regi-
me n regular, porquanto, condemnado o seu Governador, e delibe-
rando o Gove rno Imperial nãó 1•econheeer mais a autoridade 
dos prepostos nomeados pelos Bispos, ordenara que o Câbido 
elegesse Vigario Capitulae. Om essa ordem não foi cumprida; 
entre tanto que o Governador, apezar de pr eso, continuava a exer-
cer a jurisélicção espiri tual. " Como se vê d'esse trecho o Go-
verno não encontrou meio de fazer prevalecer a op inião do Con-
selho de Estado, que preferira á ele Nabuco, ·e recorria a esta 
quando elle mesmo se t inh a privado dos meios de fazel-a vingar,· 
reconhecendo G>S Governadores . · 
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era assim preci~o a sugges-tão . do Imperador para -o _Presi.: . 
~dente do Conselho deliberar o processo dos .Bispos; mas, 
por tudo que se sabe do caracter político e dos methodos 
de Rio-Bt·anco, póde-se affirmar que, sem o apoio energico.,· 
voluntarioso, dó Imperador, elle teria transigido, teria llaclo 
mais da missão a Roma do que de uma condemnação judi-
Ciaria, teria deixado intervir· a amnistia, de qúe logo lança 
mão- o seu successor, ou não teria, pelo menos, conservado · 
durante o co.nflicto a qualidade ele Grão-Mestre ela Maçonaria. 
De certo Rio-Branco, - e o voto quasi unanime dp Conselho 
ele Estado basta para mostrai-o, - teria assumido a mesma 
attitucle, estando fóra elo .Gl;lbinete e fóra da Maçonaria ,; elle 
não tinha, n'essa questão, prevenção maçonica, e SÍf!1 a pre-
venção regalista; officialmente, entretanto, -e, ainda mais, 
diplomaticamente, perante Roma,- para arbitro da primeira 
P.E)nclencia séria entre o lmperio e a Igreja, no segundo Rei-
nado, a suspeição elo chefe do Grande Oriente era visível ( 1 ). 
9 Imperador, entretanto, com a sua decisão costumada te!'ia . 
tomado por timidez qualquer escrupulo que elle mostrasse. 
Até o fim o Imperador não occultará ao Bispó do Pará, -o 
de Oljnda fallece pouco tempo depois da amnistia, - o des-

.gosto que lhe deixou o ·procedimento dos dois Prelados. Para 
ellé os Bispos recalcitrantes são élois exaltados que vê.m alar:-
mae e tmnstornar as consciencias, perturbar a paz em que a 

. Igreja e o Episc0pado sempre viveo com elle ; são dois ambi-
ciosos de nomeada, que querem fazer fallar de si, e para isso 
revoltam-se contra o Sobet·ano que os nomeou e contra a 
co-nstituição, graças á qual elles eram Bispos, porque sem a 
apresentação imperial a successão apostolica teria talvez 
recahido em outros. Do Bispo de.Pernambuco pôde-se mesmo 
dizer que não teria sido t;~presentado por Pio IX na época em 
que foi nomeado pelo Governo do Imperador. Ha um tanto 
da dignidade imperial offendida na attitude do Imperador ; 

(1 ) Allora siamo clue, dizia Pio IX ao Barão do J?enedo, refe-
rindo-se a esse Patriarchado maçoniéo, em cuja investidura Rio-
Branco mandava tratar com o Sol;>et·ano. Pontífice. 
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ellé sente ,pessoalmente a óffensa, recebe o desafio, e desde 
logo av0ca a si a questão. A submissão dos Bispos, pe1' fás ~t 
nefas, como a guerra do · Paraguay, como. a emancipação d_~s 
escravos, torna-se um caso reservado á-Corôa. 

D. Pedro li tinha o espírito fortemente imbuído do precon.-
ceito anti-sacerdotal. Elle não era propriamente anti-clerical, 
não via peÍ'igo da párte do clero; o que lhe não inspirava 

,interesse era a pr6pria vocação religiosa-: evidentemente o 
"padre e o militar eram, aos-seus olhos d·e estudioso insaciavel 
de sciencia, se não duas futura~ inutilidades sóciaes, duas !le:.. 

·céssidades que elle quizera utilizar melhor: o padre, fazen-
do-o tambem mestJ::e-escola, professor . de Universidade; em 
vez do militai', um mathematico, astronomo, chimico, .enge-
nheiro ('i)-. A essa prevenção é preciso accrescentar a quasi 

(1) As idéas do Impei'ador em materia religiosa não podem 
ainda ser perfeitamente reconstruídas, por falta de· dados e reve-

. !ações sinceras e verdadeiras. Alguma luz é, porém, . lanÇada 
sobre o seu pensamento intimo pelas notas (objecto de uma Me-
maria do Conselheiro Manoel Francisco Corrêa, apresentada a 
Instituto Historico e- GeogPaphico em 10 de Outubro de 1890), no 
livro de E. de Pressensé, Les Origines, e pelo curioso doc11mento 
autobiographico. - Fé ele Qfjicio, publicado pelo Visconde de 

.. Taunay (1891). A margem de Press·ensé, que diz : " L'histoire 
n'est pas le jeu cruel d'un Dieu stupide et pervers; elle tend au 
relévement universel, etc. » o Imp.erador escreve : 

" Sim, creio-o tambem, e por isso mesmo sou. evolucionista com 
as reservas que faço. 

"· O creador tudo creou para um desenvolvimento progressivo 
e harmonico. 

" Hei de pensar sobre o que li antes de reler este livro, talvez 
mais de uma vez. 

" Não altero o qúe. escrevi á margem. Penso que se compre-
hende bem a minha opinião. 

" Sou religioso; porque a moral, condição da intelligencia, é 
a base da idéa religiosa. · 

'' Creio firmemente no dogma, mesmo pelo que diz Sa:nto Agos-
tinho : Credo quocl absurclum; porquanto o estudo dos factos 
convence-me cada dia mais da estreiteza dos limites da razão; 

·mas tambem respeitando esta, que Deus concedeu ao homem, 
sustento sómep.te como verdades psyGhologicas ou pbyslCas o que 

· ella reconhece como factos, e ·apenas admitto· como verdades, 
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offensa pessoal de que fallei, a lesa-magestade que se lhe 
figurava. É esse orgulho "dynastico, uma fórma apenas 
da d.ignidctcle nacional encarnada· n'elle, da soberania do 
Estado, que o fará dizer aos Ministros : « O Poder Moderado1· 

quasi como certeza futura, o que é conjectura mais ou menos 
fundada. 

u O que do sentimento religioso não se prende ao dogma ou 
·não é-propriamente do domínio da razão, eu o respeito, e tenho 
_mesmo a felicidade ·de sentil-o, mas sem exageração, graças á 
edtiCação, de que sempre serei grato áquelles a quem a elevo. 
A .fé religiosa não a separo nem da esperança, pois ·espero da 
infinita misericordia de Deus que serão por fim premiados todos 
os homens que houverem cumprido os seus devePes conforme o 
permitte a imperfeição humana, nem da caridade, a que repugna 
a intolerancia. " 

Onde Pressensé falla do Padre Nosso : u Com que fervor o 
repeti quando me detive nos lugares onde Jesus Christo ensinou-
o a seus discípulos! " 

As notas, muito importantes tambeín, quanto á erudição do 
Imperaçlor, seu modo ele pensar sobre as grandes questões das 
origens e leis da Creação, foram publicadas no Jornq,l do Com-
mercio e no pequeno folheto. Trabalhos elo Conselheiro Manoel 
Francisco Corrêa, Typ. Moraes, 1897. 

Na Fé ele Ol'jieio (23 de Abril ele 1891) o Imperador dá-nos sobre 
suas affeições, crenças, política e re-ligiosa, as seguintes rapidas 
notações: -Quanto a fé : « Creio el!l Deus ... Fez-me a reflexão 
sempre conciliar as suas qualidades infini tas : Providencia, Om-
niscíencia e Misericõrdia ... Possuo o sentimento religioso :in nato 
ao homem, é despertado pela contemplação da natu'r'Eza ... Sempre 
tive fé e acreditei nos dogmas. " 

Quanto á politica : " Igreja livre no Estàdo livre; mas isso 
quando a instrucção elo povo pudesse aproveitar ele taes institlli-
ções. " 

... u Acompanhava-me sempre a idéa de ver o Brazil, que me é 
.tão caro, o meu Brazil, sem ignorancia, sem falsa religião, sem 
vicias ... n 

O Imperador, na resenha que faz dos objectos a que se dedicou, 
refere-se ao augmento do numero ele dioceses e á erecção de 
novos seminarios, mas sem dar o primeiro plano á rege neração 
do clero. Aliás, a mais escrllpulosa consciencia presidia sempre, 
da parte d'elle, a todas as suas nomeações episcopaes. 

Pelo que se pócle deprehender, o Impeq·ador era, quanto á 
religião, um espírito emancipado, que organizava a sua propria; 

·era, conciliand·o quantum satis os dogmas com as hypotheses 
scientificas, ca.tholico limitado, como .era darwinista limitaclo1 e, 
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não transige », qu-ando ·pio IX intercede em uma carta aut6-
grapha, e lhe o.fferece fazer cessar a perturbàção na Igreja· me-
diante õ perdão dos Bispos. Essa" parcialidade do· Imperador., 
os Bispos a sentem, todos os Bispos. « Pois que!!! Um Bispo 
de calceta, por desempenhar os seus sagrados deveres?! d,izía 
o Metropolita, Co.nde de S. Salvador. O Ungido de Deus! ... 
Onde a moralidade ptiblica? Onde a religião e o seu culto? 
É triste, é bem triste; é consternador, é degradante, desce até 
a ultima escala da abjecção um procedimento de tão degene.:.. 
rada natmeza (1). >> Tudo isso ia ao Imperador, á Monarchia. 
cc Senhor, » dizia-lhe, diréctamente o Bispo do Rio; cc se não 
temermos a Deus, menos a qualquer homem; se não formos 
leaes á nossa fé, menos á nossa bandeira; se rasgarmos o 
Evangelho, não respeitaremos a Constituição; se não bradar-
mos e bem altn Viva Ch1'isto f não poderemos bradar Viva-o 
81·. D. Ped1·o li f; se não soubermos morrer martyres pela 
Igreja, faltar-nos-ha de certo · coragem e enthusiasmo para 
derramar o sangue em borbotões pelo Brazil que tanto ama-
mos (2). » E o velho D. Viçoso, alludindo á guerra de Bis-
marck contra os Bispos catholicos da Prussia: cc Senhor, Vossa 

em materia de religião positiva, de instituições ecclesiasticas, um 
espírito independente, sui jut•is, indifferente, posto que conven-
cionalmente deferente, interiormente desprendido, alheio a toda 
ordem de preoccupações que a sujeição religiosa suggere. Para 
dizer tudo, a lgt•eja não tinha na concepção de Estado do Impe-
rador senão uma pa!'te secundaria, quasi rudimentar e proviso-
ria, como a Religião Catholica, com os seus mandamentos e tri-
bunaes tenestres, não tinha em sua vida intima verdadeiro poder 
coet•citivo . Como ente religioso elle dependia só e directamente 
ele Deus: a religião era uma questão, para eUe, toda pessoal, sub-
jectiva, entre sua consciencia moral e Deus, o Creador, cuja obra 
elle admirava profundamente como naturalista e astronomo. O 
Imperador era, entretanto , genuinamente espiritualista, o que 
quer dizer, que o tron·co intellectual estava preparado .para, em 
alguma phase da vida, b!'otar de repente a velha fé catholica. 

(1) Circular ao Episcopado, em 2 de Março de 1874, sobre a 
condemnação do Bispo de Olincla. 

(2) Rept·esentação que a S. M. o Imperaclot· dirige o Bispo de_ 
S. Sebastião do Rio de Janeiro sobre a prisão e processo -do 
Exmo e Revmo Sr. Bispo de Olinda, em 18 de Fevereiro de 1874. 
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Magestl).de sabe que não tenho cavallos, nern :carruagens, e 
~ · .[<}leno·s os· t}wle1's em que me possam n'íultar; tambem me não 

podem prender em calabouços, pprque em calabouço ·estou eu 
Jnettido, s~~do Bispo ha trinta annos e tendo de idáde quasi 
:Qovep.ta; pôr-me-hão em liberdade se me tirarem d'esta 
.masmorra~ do Bispado, pinda que )hes pareça que me maridam 
para outra prisão peor (1). » 
; . Esse sentimento se entranhará tão profundamên te nô co-
.ração do Bispo do Pará, depois Al'cebispo qa Bahia, e de todo . 
-~ ·Episcopado, m;J.guado e offendido, que, apezar da amnistia, 
·~pais tarde ; quando vem a: B.epublica; elle . reapparece na Pas-
t.oral Collectiva de 19 de Março de 1890, escriptar pela penna 
de Macedo Costa: « Acabamos de assistir a u.111 espectaculo 
.que assombrou o universo; a um d'esses acontecimento;;, 
.pelos quaes dá o Altissimo; qqando lhe apraz, lições tr~emen
das aos povos e aos reis; um throno afundado de rep~nte. no 
abysmo que princípios dissolventes,. medrados á sua sombra, 
. ~m - poucos annos· lhe cavaram! Desappareceu o throno ... , E o 

' .áltar? O· altar está em pé ... >> É ess~ para D. Antonto o. ver-
_dadeiro epilogo . da questão religiosa. Dos dois protagonistas 
da Igreja restava elle para certificar o triumpho e desappa-
-cêr em -seguida. o contraste não era, porém' tão verdadeiro . 
:quanto' elfe o figurava. O Decreto d·e 7 dé Janeiro de- 1890 de:.. 
"clarav.a . extincto o- Padroado, a causa da lu_cta, com todas as 
:suas . instituições, recursos e prerogativas ; mas tambem o 
·Brazil perdia os fóros de Nação Catholica com a sua nova ban-
:deira Positivista. Era um lugubre grito de triumpho esse que 
-soltava o companheiro de Frei Vital, o prisioneir·o da ilha das 
·Cobras, sobre os destroços da monarchia, porque era o gl'Íto 
·de triúmpho da Igr·eja substituída, como instituição política, 
~o.mo base social, pela negação de Deus. Não era o throno 
sómente que havia afundado de repente, era tambem o altar;, 
'era a Cmz levantada em L.o ele Maio ele HWO·. 

• E1) Representação do Bispo de- Mariana a S. M. o Imperador 
,em: de Janeiro .de 1874, citada peto Bispo do Pará. A Questão. Re-
.Jig.i.osa pe_tante à Scmt(L Sé, pag_. 186.-. 
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. A. questão religi sa serve bem para most1·ar o caracter par-
ticular da monarchia no Brazil. Com effeito, ao contrario do 
que àconteceria na Em·opa, ella foi entre nós uma alavanca 
'democi'atica : as tres forças que podíam mais cooperar para 
sustentai-a artificialmente, o exercito, o clero e a grande pro-
prie'dRde, ella dispensou-as todas . Para o Imperador a mo-
·narchía devia existir por si só, sem trocar serviços, sem fazer 
favores, sem crear apanagios e vassalagens; desde que · a 
-instituição não pudesse fazer proselytos, não valía a pena ter 
clientes; para ter que se defender, não valia a pena viver. Ella 
devia, por · outra; existir- só mente em quanto fosse uma aspi-
ração nacio'nal, uma ' necessidade sentida por todos, e não 
defendida po1; monopolios . espirituaes, muréllhas de baione~ 
tas, ou feudos. territóriaes (1) . 

(1) " A historia recordará em UJna de suas paginas mais ·origi-
naes, essa monarchia brazileira, que não era militar, nem ele-

·rical, nem aristocratica, e que por isso foi den·ibada pelo e~er
cito, depois da revolta-do escravismo, com inclifferença da Igreja.•• 
Carta minha ao Diario do Commercio, publicada depois çom 
o titulo 7 Porque -centiniw monarchista (Londres, 1890).- · 

Qs Repu]Jlicanos olhavam para ~ssas questões de futuro d'e 
-modo mais positivo e utili tario do que o Imperador. Ao passo ·que 
os Liberaes e Conservadores viviam exclusivamente no presente, 
elles pesqui~avam nas luctas dos partidos o inte_resse que podia 
fermentar , as causas de deperecimen to monarchico, que_ se po - . 
diam converter-em germens da evo lução republicaqa. Os par-
tidos Constitucionaes appreh endiam com sagacidade o ql.le affe-
ctava a situação política, a inclinação do Imperador, etc. ; os 
Republicanos, o que affectava a instituição. Assim na ques.tão 
s·ervil, assim na questão religiosa, por ultimo,.na: questão militar. 
Não tinham preconceito de especie alguma, só tinham um objé-

-ctivo, um desideratum : supplantar o regimen hereditario, fos·se 
como fosse-. Não faziam escolha de meio, . nem de alliados, >e 
co mo não tinham preconceito, não tinham tambem processo, 

.systema, nem prazo certo : havia os immediatos, os. revolucio-
.narios, como havia -os evolucion istas , o·s conciliadores, o~. que 
queriam adiar a RepublicÇJ. até o 3. 0 1:einado. Alliavam-se indiffe-
ren,teme nte corp. a Igreja ou com a Maçonaria, mas de preferencia 
se alliariam com ambas, como se alliarão com abo licionistas e 
grandes prop~·ietarios, com militares e com inimigos do milita:-

.rismo . Saldanha JYÍarinho, que tpma o pseudonymo_ de Gang:a-
nelli, é o representante da a lliança com a Maçonaria; Aristide.s 
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VI. - Nabuco e as reformas religiosas. As 
aspirações Liberaes. - Seu discurso no Senado. 
- Effeito n.o partido. 

Para bem se julgar o pensamento de Nabuco em relação á 
Igreja, não bastam os seus votos no Conselho de Estado, é 
preciso conhecer o que elle disse no Senado, não só em rela-
ção aos Bispos como ás pretenções do partido Liberal em 
materia ele liberdade ou igualdade réligiosa. É talvez o 
momento p'1:oprio para se estudar a physionomia de Nabuco 
-como estadista catholico, isto é, a sua religião intíma e comq 
ella o affectava na sua qualidade de leadm· político·. 

A posição de Nabuco em 18_73 foi definida por elle em 
dois discursos, ou _ antes em um discurso que torriou duas 
sessões (de 11 e 13 de Junho) . Essa explanação, feita durante a 
.·primeira phase do conflicto, isto é, antes do processo e· 
prisão dos Bispos e ela missão a Roma, merece ser estudada, 
por mostrar bem a feição e o alcance das idéas regalistas ele 
Nabuco , assim como de suas idéas religiosas. 

Nabuco faz a sga profissão de fé, cteclara-se Catholico, 

Lobo, o da approximação á Igreja, da política de isolar a dynastia 
de mais esse baluarte monarchico. Na polemica com Quintino 
Bocayuva em 1874, é publicada a seguinte cartà : u Rio, ·23 de 
Fevereiro de 1874. - Bocayuva, o 'artigo da Republica dando 
.cont1). do julgamento do Bispo, não con~ ul tou os princípios de 

- justiça, nem os do bom senso politico. E preciso não ter noção 
alguma de Direito para asseverar que o Supremo Tribunal cUJn-
priu o seu dever condemnando o Bispo. Bem ao contrario, elle 
veio por sua vez mostrar que tudo n'este paiz está podre sem 
exeepção da justiça. Não cabe nos limites de uma carta a demon-
stração do que avanço, bem que seja coísa de simples bom senso. 
Mas outro é meu proposito. Sei que Vocês estão em apuros. Pois 
bem; a alliança dos Republicanos - está patente .: é a Igreja. No 
estado actual das coisas essa gente acceita tudo, não põe duvida 
em pleitéar a causa da liberdade dos cul tos . Convencido d'isto, 
eu acho que cuinpre provócar essa a lliança. R (;lfl ecte. Teu -
Aristides. , 

I 
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·devoto da Immaculada Conceição,· mas inspirado igua.lment~ 
« de outro sentimento preponderante >> . 

« SJ'. Presidente, » diz elle, « eu far~i como os oradores 
-que me precederam; aproveitarei á plenitude da ~discussãó do 
Voto _de Graças para tratar da questão que domina exclusiva-
mente o espírito publico : a questão religiosa. 

« Sr. Presidente, esta questão é grave como são graves 
. todas as questões de consciencia. Digo mesmo que é delicado, 
. é perigoso, discutir em uma tribuna política questões que se 
r~ferem a Deus, questões que tocam é alma do povo, no que 
~a de mais intimo, de mais profundo. Hesitei muito, evitei 
o mais que pude esta discussão. Cheguei, porem, á extremi-
dade. É que a discuss.ão se tem demorado e quasi todos os 
membros do partido Liberal mais ou menos se têm pro-

. nunciado, e devo pronuncia1·-me. Vou, pois, abordar a ques-
tão, Sr. 'Presidente, com toda franqueza,· com toda COI'agem, 
coh1 toda precisão, inspirado de um duplo sentimento. 

« Tenho no coração, Sr. Presidente, um amor sincero e 
profundo á religião do Estado, na qual nasci e na qual pre-
tendo morrer. 

«. O nobre Senador pela província da Bahia, meu amigo, 
que não está presente, disse que eu era devoto da lmmacú-
lada Conceição de Maria. É uma verdade. 

« Tenho tambem no coração um outro sentimento prepon-
derante : é o amor que consagro aos direitos sagrados do 
Estado, porque o Estado é a nação, é a patria. » 

Não era suspeito ; já não estava adstricto á Maçonaria, e 
tinha sempre concorrido para dar força rHoral á Igreja, mas, 
citando Thiers, « o Estado tem leis para a Igreja como tem 
pa1'a t_gdos os cidadãos. » 

« Não sou suspeito. Actualmente não estou adstricto á 
Maçonaria. Pertencia a ella quando tinha de 24 a 2õ annos, 
em 1836 e 1837. Ao Senado não importam as razões por 
que deixei a Maçonaria. Mas vo~ digo, senhores , affirmo e 
juro, que tendo ascendido aos gráos mais íntimos daquella 
ordem, alli nunca vi uma idéa que fosse .incompatível com a 
religião do Estado.- Nos meus discursos, proferidos na loja 
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_ou ·116, Grande 'e>I'iente·, sempre· tive por escopo princi'pal 
de-monstrar que a Maçonaria não era contraria ou hostil á 
religião Catholica.".. Não sou su~peito, porque em toda a 
minha vida politica, eu como- representante da Nação, · ou 

.. corno. 'ministro da. Corôa, sempre concorri, quanto em mi'm 
~ coube, para que 6 ·Estado pr.estass~ toda protecção á fgreja, 

para que reconhecesse a sua liberdade e independencia, para 
que désse aos· seus ministros toda a força moral. (O Sr. 
Pompeu : - Ahi está o decreto de 28 d;e Màrço de 1857·). 

- · «· Ahi está esse decreto que prova bem quaes são as 
. minhas opiniões neste ponto~ . . 

cc ·Mas direi, senhores, como dizia o estadista francez que 
preside hoje aos destinos da Fran·ça : cc O~ Estado eleve toda 

· cc protecção á Igreja, o Es.tado eleve manter a libet·clade e i.n-
. <c dependencia da Igreja; . mas à Igreja deve saber que o 
.cc Estado tem leis para ella, como tem para todos os cida-

cc clãos, e leis que são. inflexiveis. >> · 

Desàeve o estado em que Frei Vital encontrou a Maçona-
. -!·ia, tolerada pela Igreja, concorrendo para o esplendor do 
- culto, e cc o zelo exagerado, que verdadeiramente se póde tet· 
. coàw. imprudencia )< com que logo a fulminou : 

cc ,Chegou o Bispo de Pernambuco áquella Diocese, ·uma 
das Dioceses mais importantes do Brazil, e achou ·a Maç·on~u·ia 
quasi. geralmente derramada na capital e composta de homens 
de posição social, muitos dos. quaes, eu os conheço pessoal-
mente, varões tementes a Deus. A Maçonaria alli existe, 
senhores, desde a nossa Independencia e mesmo antes, 
porque sabeis que aloja Seis de Março contribuiu muito para 
a revolução de 18'17, lançando assim uma pedra pará o 
grande edificio ele nossa Indepenclencia. A Maçonaria, tole-

. rada por to'dos os Bispos até então, conspira contra a reli-
gião Qatholica, apostolica, romana, qua.ndo muitos dos seus 
membros pertenciam_ás Irmandades religiosas, e como tEJdos, 
senão mais do que todos, concorriam para O· esplendor, para 
a m,agnificerÍcia do culto catholico ? A con6ciencia publica 
protesta que· não. O Bispo, pois, devia informar-se de _um 
facto que em notorio., e deixar as BuHas · do1~mirem, como 
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dormiram até então_, ou representar ao Santo Padre sobre a 
•não applicação deilas a p.m facto contrario áquelle que ella~ 
tinham pr:evisto.:. · 

_<< Senhores, ·é doutrina de todos os canonistas, sendo 
eqtre elles Walter, fundado no Synodo de ·Benedicto XIV, qu~ 
pertence tambem aos Bispos fazer representações contra .as 
leis da disciplina geral, que não se cont'ormam com as 1'elaç·ões 
tocaes e propqr as modificações convenientes. 

<< Senhores, a Curia Romana, mais que todas as sobera-
nias cio mundo, conhece e applica. o que se chama modus 
vivendi. A Curia Romana tem principias inflexiveis sobre os 
qnaes não transige ; mas dizei-me, senhores, já a Curia 
H.omana rompeu abertamente com os Estados catholicos por 
causa dos factos consummados, que estão em contradicçãe 
com os principias que ella tem e que qe.acham recapitulado:;; 
no Syllabus ·? Não. A lgt·eja Romana vive bem com-a nação 
Chr·istianissima, onde existem o casamento civil, o placet, ·e 
o- recurso á Corôa. A Curia Romana vive bem com a nação 
Apostolica, onde tambem existem factos em contradicção com 
os principias inflexiveis do Syllabus. » 

A infelicidade foi querer o Bispo de 0limla, e depois o do _ 
Pará, applicar « ao pé da lettr·a o Syllabus, incompativel com 
muitos dos prinQipios .do nosso Direito Publico ... » << Behl 
vedes que, · applicado o Syllabu.s ao pé da 1éttra, em contra-
dicção com as instituições que existem em todos os povos_ 
modernos, a Igreja Catholica, já dividida pelas Igrejas do 
Oriente e pelo Protestantismo, ficaria isolada·e minada pelos 
schismas que por toda a parte surgiriam ... 

<< Qual seria para o Br·azil a consequencia d'essa attitude 
dos Bispos, se se generalizasse, ou se levasse de vencida a 
Constituição de 1824? 

<< A consequencia disto qual é? Um per·igo para o Estado 
e para a Igeeja, poeque ·a conente de inceedulidade e do scg-
pticismo, que infelizmente por toda parte se extende, poderá 
ser obstada pela caridade, não. _por meio da excommunhão e 
da perseguição. 
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« Sabeis que as multidões passam facilme~t~ do fanaÚsmÓ · 
para a impiedade. ' 
· « Supponde, porém, que a imprudencia do Bispo accende 

o·· fanatismo, teremos uma guerra civil, a peior das guerras 
civis, a guerra religiosa, collocacla entre o fiel ·e o cidadão ... 

« Senhores, eu não tenho receios ela theocracia em nosso 
paiz. A theocracia tinha sua razão plausível no feudalismo ; 
não ha mais feudalismo, e, pois, a theocracia não póde 
existir : theocracia e feudalismo são dois espectros, .como 
dizia l\fontalet'nbert; e na verdacle, senhores, é impossível 
que o mundo que marcha, volte até os tempos da Idade Media. 
Mas p01~ isso mesmo .eu deploro uma guerra religiosa, que 
seria a injuria ela civilizar:.ão, uma guerra religiosa, que deiTa-
masse uma só gotta de sangue por causa de questões esco-
lasti-cas antiduluviànas. » 

Discute os faqtos elo Recife em 14 e 16 ele Maio, a illega-
lidade ela imposição de Bulias que não tiveram o exequatn1· 
do poder civil. São as idéas que exprimio no Conselho de 
Estado; mas, de passagem, allude á in(allibilidade do Papa 
de modo · a deixar perceber o fundo do seu pensamento em · 
relação ao novo dogma. A referencia á infallibilidade produz 
um encontro entre os dois chefes Liberaes, chamados o mikado 
e o tazconn : 

« Uevo dizer-vos com ft;anqueza, senhores, que se o .fus 
cavendi, se o placet foi alguma vez necessario, é hoje. É hoje, 
depois da iilfallibilidade elo Papa. Senhores: eu não entro, já 
vos disse uma vez, na questão theologica da infallibilidade do 
Papa ... É uma questão a que abai.xo a cabeça; cjuaesquer 
que fossem as irl'egularidades arguiclas ao Concilio elo Vati-
cano, a mim, Catholico, não compete senão respeitar os 
decretos da lgl'eja em materia de fé e costumes. Tl'ato' da 
infallibilidade no ponto de vista das relações do Estado com 
a Igreja. . 
· · (( Sabeis que, peoclamada a · infallibilidade do Papa,. os 
Estados catholicos têm hoje nienos gaeantia do que quando a 
infallibilidacle era attribuida ... (O Sr. Zacharias : - Não 
apoiado; não trouxe _alteração alguma) ... aos Concílios ecu-

, . 
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rpenicos. (O Sr. Zacharias : - S'empre pretenceu ao Súmmo 
Pontífice). Dezoito secu.los se passaram sem que pertencesse 
ao Sum'mo Pontífice,. mas â. Igreja. (O Sr. Zacharias. : -
Sempre pertenceu ao Summo Pontífice) ... Nunca foi reconhe-
cida tal infallibilidade. » 
. E mai~ longe, referindo-se a Candidó Mendes : 

« S. Ex., em vez de acalmar-nos, nos aterra ainda màis,. 
dizendo que a interferencia da Igreja não é absoluta, não é 
directa; mas que a salvação das almas, que é o fim da Igreja, 
justifica a interferencia indirecta della em todos os negocios 
temporaes; e isto se não póde evitar, que1' queimm qum· não 
queimm, diz o noJ)l'e senador, e até exemplificou com a 
politica : « A politica é a moral, a moral é a doutrina resul-
tante dos dogmas; por consequencia a Santa _Sé póde intervir 
indirectamente na politica do paiz. » Eis aqui o que disse o 
nobre senador; é o resumo dos discursos pt'oferidos por elle 
nesta casa. 
. « Mas,· senhores, essa interferencia indirecta da Santa Sé 
como é? Será sómente pela persuasão? Não; é tambem pela 
excommunhão, porque é este o meio coercitivo; pois bem, 
repito o que já disse, o nobre Senador consagl'a assim o prin-
cipio da desobediencia ás leis do Estado, porque assim fica o 
çidadão collocado entre a suá consciencia e a lei do paiz·, 
por9ue separa-se o fiel do ciaadão, porque assim o cidadão 
vacilla entre a pena espiritual e a pena temporal. >> 

Nabuco termina explicando o progl'amma Liberal e pro-
nunciando-se sobre as tres questões que se suscitavam no 
partido : a questao da separação da Igreja do Estado, a ques-
tão das incapacidades políticas, a questão do casamento civil. 

Quanto á separa~ão, eis o que elle dizia : . 
« A separação da Ig1·eja do Estado eu entendo, senhores, 

não tem obstaculo na Constitução .do Imperio, q.ue permitte 
·as reformas libe!'aes, ou ol'dinariamente ou mediante certos 
turnos, conforme a materia dellas; A sepamção da Igreja 
tambem não encontra a absoluta opposição da · Igreja Catho-
lica Apostolica Romana, porque esta Igreja admitte a maxima 
da Igreja livre no Estado livre. Vanios agora á hypothese 

/ 
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quereis a separação da Igreja do :Estado .·~ Declaro que não. 
Para mim é uma grande calamidade, .. (O Se. Zacharias:-
Estamos· de acêordo. (O Sr. F. Octaviane) ·: :._ Urna calami-
dade_presentemente. -(0 Sr. Zacharias):- Sempre. 

« Está bem claro o meu pensamento : en:i these, proclamo 
o principio absoluto da liberdade . de consciencia; . na· hypo-
these, não admitto a sepaeação da Igreja ·do .. Estado, e 
éntendo, senhores, que :separat'·Se a Igreja seria uma geande 
calamidade. 

<< Já sabeis, senhores, que nossa população se compõe 
quasi toda .de Catholicos; os Catholicos se contam por milhões 
e as outras religiões por milhares : como set'á possível pro-
clamar hoje a separação da Igreja do Estado ? Que utilidade? 
Que necessidade? Mas que pel'igos? Que revolução social e . 
politica ~ Neste ponto vou servir~ me de um methodô de dis-
cutir, usado pelo grande estadista Thiers. Thüit'S nas geandes 
que!?tões do seu tempo com os Socialistas, Comi1mnistas ·e 
Simonianos, dizia : - Pois bem, 1·eduzi vossas idéas a pro-
jeCtos de lei ; ·vejamos se etlas são · pmticaveis . . Assim 
digo eu : __:Como quereis a separação ela Igreja do Estado ? 
~ (( Quereis a Igreja separada-do Estado e livre; livre, com 
seu· direito de propriedade, com seu soberano estrangeiro, 
com sua hierarchia, com sua ot'ganizaçãO, forte pela unidade, 
pela disciplina, pela influencia que exerce nas consciencias e 
nas massas fanaticas? Pois bem, a Igreja paea manter o séu 
poder nesta fórma de govemo, teria necessidade ele constituir 
um partido, seria uma theoceaciã, invencível; assombrosa, 
fot'midavel, contra as liberdades publicas . 
. • « Olhae o reverso do quadro ; que reforma quereis ? A 

Igreja separada e livre, mas livee nominalmente, ainda mais 
sujeita ao .Estado do 'que é ! Com a clifferença ele ficar privada 
dos meios que o orçamento lhe dá para o esplendor do culto e 
subsistencia de seus ministros '? Variando, como variam,· os 
tempos, podendo haver inclifferença em vez de piedade, teria-
mor:; a possibilidade da miseria da Igmja ; o culto soffrendo 
por falta .de esplendor ou manutenção ; a vocação ecclesiasticà-
abandonada ou desmoralizada pela simêmia ; clahi o arrefe_: 
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cimento do sentjmento religioso, esse grande elemento da 
pa~ publica, esse grande elemento da sancção moral das leis. 
Não vou paraahi (1). >> 

Tratando da inelegibilidade dos acatholicos, pronuncia-se 
pela abolição do privilegio de culto : 

« Quanto á incapacidade politica dos cidadãos brasileiros 
para o.s cargos electivos por motivo de religião, neste ponto, 
$enhorcs, . não . póde haver duvida nem na these nem na 
hypothese. Com e!'feito, se pela Constituição todás as reli-
giões são permittidas, como privar o cidadão de direitos 
politicos, porque· elle tem outra religião que não a do Estado? 
O simples enunciado denuncia a manifesta violação da líber-
dade de consciencia. Isto não é possivel, e a Igreja Catholica 
mesmo não deve repellir a reforma da Constituição neste 
ponto, porque trata-se, não de tolerancia de fé, mas de tole-
rancia ·civil ou politica. >> 

Por ultimo, refere-se ao casamento civil. A importancia 
de cada um d'esses compromissos ou .intérpretações, feitas 
por Nabuco em nome do partido Liberal, estava na attitude . 
hostil a todas ell~s de Zacharias ; como em 1871, na questão 
dos escravos, Nabuco separava-se de Zacharias em 1873 na 
questão religiosa, com o prestigio e a autoridade de chefe. 

cc Direi agora_ minha opinião sobre o casamento civil. Em 
meu conceito, senhores, a questão relativa de menos valor é 
a questão religiosa; porque, em ultima analysc, temos o 
exemplo da França, e de outros paizes da Europa, aonde 
existe o casamento civil, e que aliás por isso não estão 
excluidos ou fóra da Igreja Catholica. Na carta, que já referi 
ao Senado, dirigida por Pio IX ao Rei Victor Manoel, que o 
consultava, em 18n2, a respeito do projecto de casamento 

(1) A coagir e perseguir a Igreja, dada uma desintelligimcia · 
inconciliavel com a Santa Sé., elle preferia a separação. Em 1875-
escreve a Octaviano (25 de Novembro): " A Religião do Estado é 

·um privilegio, que não é possível sem esse correctivo (o jus 
cavendi) ; se não o querem, o reverso da medalha _é a liberdade 
e com esta a separação. " · · 

IH. 2ô 
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civil, pendente das Camaras, Sva Santidade não ameaçava de 
~xcommunhão ao Rei e ao povo italiano, se esse projecto 
fosse lei; promettia, não obstante, continuar, para com o Rei 
e o povo, os seus sentimentos de caridade. 

« Senhores, isto não mostra senão que o casamento civil 
não é incompatível com a religião Catholica ; porque aliás 
não se concebe CO!fiO um povo catholico póde ter essa fórma 

. de casamento, e outro povo catholico póde não ter essa 
mesma fórma de casamento. 

« A questão para mim é outra ; é se ha necessidade de 
. substituir a fórma de casamento que temos, destruindo 

nossos habitos, e ferindo as consciencias. Esta questão é 
gravíssima, e se deve reservar para o Codigo Civil (1). 

<( Um caso, porém, occorre, em que o legislador seria 
obrigado a admittir para logo o casamento civil como fórma 
excepcion·al : é se os Bispos, perturbando a paz publica, de 
seu motu p1'0P1'io, estabelecessem a Maçonaria como impedi-
mento do casamento ... Não seria então possível deixar sem 
providencia essa perseguição do cidadão por motivo de reli-
gião; não seria possivel que, assim e sem remedio, ficasse o 
cidadão privado de seus direitos civis e impedido de constituir 
uma familia . O Senado sabe quaes as minhas idéas a res-
peito dos casamentos mixtos, por meio de contracto entre 
catholicos e acatholicos ; nos meus Relatorios de 18M, 18õõ 
e 1866 instei por essa providencia como essencial para 
fomentar a immigração. Senhores, o casamento por meio do 
S!J.Cramento é o mais perfeito~ mas a política exige m~itas 
vezes aquillo que é menos perfeito, por ser mais util : somos 
legisladores de um paiz que tem uma religião de Estado, mas 
que tambem permitte as outras religiões, e, pois, não pode-
mos deixar de dar satisfação aos direitos dos cidadãos de 
todas as crenças, não podemos, para não ferir susceptibili-
dades de consciencia, trahir ou suspender o espirito humano 
que progride. » 

(1) · A Octaviano, carta citada : " No Codigo Civil quero o casa-
mento civil facultativo e a secularização das questões de estado. " 
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A summa do discmso estava n'estas palavras finaes : 
«. Vou concluir . Apartei, como o Senado viu, todas as 

questões religiosas, que são da escola, e não do Parlamento; 
sobt'e essas questões a melhor política é aquella que aconse-
lhav~ um illustl'ado publicista francez durante a agitação 
que domi_nava em França por occasião do Concilio elo Vati-
cano : .- Laisséz faü·e, laissez passe1'; deixae que as dou-
crinas se reduzam a actos e então procedei. Meu discurso foi 

· sómente sobt'e o ponto das relações do Estado com a Igreja ; 
n'este terreno é beni applicavel a maxima de S. Optatus : -
Ecclesia _est in Republica, non Respublica in Ecclesia, 
maxima que bem expl'ime uma verdade, e é que a Igreja deve 
respeitar as leis do Estado aonde ella funcciona. N'este ter-
reno, senhores, sem fomentar questões de consciencia, que 
são sempre graves, esperen:ios os factos, al'mados com as 
leis que temos e com .as leis que forem necessarias para im-
pedir as invasões do poder temporal (1). » 

(l) Como seguimento ás idéas de Nabuco, formuladas n'esse 
discurso, e á sua attitude de 1873, cumpre men cionar a especie 
de conflicto ou clesaccordo entre ell e e o Club da Reforma 
(1877), cujo radicalismo se accen tuava. O partido Liberal agi-
tava-se pela separação da Igeeja e do Estado e -questões inhe-
rentes a essa. Em 1. 0 de Junh o uma Commissão elo Club, com-
posta de José Liberato Barroso, Joaquim Serra, Monte, Couto ele 
Magalhães e Tito Franco, formul a t'a um programma ·n'essa ma-· 
teria, constante elas seguintes medidas : 1. 0 Registrei civil elos 
nascimentos e obitos; 2.° Contracto civil obrigatorio ele casa-
mento; 3. 0 Secularizáção elos cemiterios publicas; 4. 0 Liberclade 
plena de religião com seu cul to externo e publico; 5.0 suppressão 
do numet'O 3.0 do Art0 95 da Constituição (inelegibilidade dos 
acatho licos) , e alterada a fórma do juramento no sentido ele não 
especificar religião alguma. (Vide Americo Brasiliense- Os Pro-
grammas dos Partidos). Sinimbú pede ao Centro Liberal uma 
reunião para resolver a respeito d'essas novas exigencias, e 
Nabuco, aborrecido, desgostoso de tanta agitação ünproficua e 
de tanta pressão indebita, responde ao seu velho amigo de 
Olinela (22 ele Julho) : ' 

" Recebi a carta de V. E,x. de 21 de Julho, requisitando a con-
vocação elo Centro Liberal para tratar do pat'ecer da Commissão 
do Club da Reforma, que foi publicado em o n. 0 126 da Rejol'nta 
el'este anno. Antes ele tudo devo dizer a V. Ex. que, á vista dos 
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Ha muita revelação n'esse discurso sobre a attitude e o 
sentimento de Nabuco parA com a Igreja, a religião ; veja-
mos, porém:, primeiro, -o effeito_ que causou. A palavra de 

Artigos Organicos do Centro Liberal, a convor.ação d'elle com-
pete á Commissão Executiva. Não tenho, porém, hesitação algu-
ma em fazer a convocação requisitada ... Escuso-me todavia de 
compm:ecer ás sessões em que o dito parecer fó-1' tratado : 
1.0 porque n·ão posso, em razão de meus incommodos e trabalhos; 
2. 0 porque o nosso programma político t~m· a necessaria elasti-
cidade para admittir a solução da mf!,teria que faz objecto do 
mesmo parecer, quando fór opportuno. Para que este program~ 
ma, actualmente, quando não lemos o poder para reaLizai-o, 
e é certo que_elle vai suscitar divergencias e divisões que po-
dem complicar ainda mais a situação do partido ? Devo dizer 
com franqueza a V. Ex. que não quero a responsabilidade de 
idéas radicaes, que implicam com as minhas_ convicções; que 

. divirjo profundamente, intransigentemente, de algumas elas 
soluções do parecer. Entendo que a t.a e a 2.a devem ficar 
reservadas para o Codigo Civil. Sobre a 2.a d'estas, a minha 
convicção, tendo por base o principio da -liberdade, se traduz 
na seguinte disposição ou these : 1.0 O casamento, em regra 
geral, será contractado e celebrado com as condições e fórma 
prescriptas pela religião dos contrahentes; 2. 0 aquelles, que, 
por uma causa qualquer, não poderem ou não quizerem ce-
lebrar assim o seu casamepto, poderão, contractal-o e celebrai-o 
pela fórma puramente civil, segundo as regras estabelecidas pela 
lei, e o casamento terá todos os seus effeitos civis . E nem -se falle 
em casamentos differe.ntes no mesmo paiz, porque a fót•ma obri-
gatoria os não evita, visto como a maioria ha ele procurar, depois 
da fórma civil, à benção religiosa. Quanto á 3.n solução, eu a 
approvo, se ella se refere aos cemiterios municipaes ou estabe-
lecidos e mantidos pela autoridade publica. Entendo que esses 
Cemiterios devem ser communs pa_ra todos, como é a cidade, e 
são os i!11postos. Todavia a secularização não impede a ceremo-

.nia religiosa em relação á sepultura de cada um, conforme a sua 
religião. O cemiterio não será bento, mas será benta a sepultura 
do catholico que ·n'elle fór enterrado. A 4.a solução, sem condi:.. 
ções de lugares e população, implica com a religião elo Estado, 
cuja separação ou abolição eu não posso actualmente admittir. 
Com effeito, autorizar a plena liberdade do culto externo, quando 
a população do interior é quasi toda, se não toda, catholica, é pro-
vocar grandes desordens e conflictos. A 5.a solução tem minha 
adhesão e applauso. Em resumo : plena liberdade de consciencia, 
mas a liberdade de _ culto externo, dependente do lugar ou de 
çerta relação da população catholica . ., 
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Nabucô era anciosamente esperada pela divisão .em que se 
achava o-partido Liberal com a attitude de Zacharias, leade1· 
da opposição no Senado. A guerra ao Gabinete Rio-Branco 
corria por conta de Zacharias ; Nabuco apparecia na tribuna 
raras vezes, em debates solemnes, para dar a opinião do par~ 
tido eín questões, quasi sempre, de princípios. A opposiÇão, 
que via em cada nova questão que se agitava, em éada Ínovi-
mento da opinião, uma opportunidade de subie, tinha ainda 
mais esperança na q~estão religiosa do que nas out1·as, por 
não presumir que Rio-Branco, um chefe · Conservador, pu-
desse ir--até onde chegou, - além do que iria Nabuco, -
-até a prisão e o processo dos Bispos. O Presidente do Con:. 
selho tinha por si a popularidade no campo Maçonico, era o _ 
Grão-Mestre de um dos Orientes, em que a Maçonaeia Brasi-
leiea se -ªchava dividida. Para vencei-o, na aposta que elle 
trava1·á com.os Libéraes, -de realizar-lhes as eeformas todas 

"e deixai-os sem bandeira, -era preciso que"estã fôsse·a-gorâ 
plantada em lugar até onde o partido Conservador não se . 
devesse arriscar. Esse ponto inaccessivel, na questão reli-
giosa, parecia á escola radical ser a separàção da Igeeja e do 
Esta,do. 

A crise no seio do partido era uma crise de consciencia. Za-
charias, Silveiea Lobo, Abaeté, estavam de um lado; Souza 
Franco era genuinamente anti-cl~rical, a mais .forte das cor-
rentes; Nabuc'o representava o meio termo, o liberalismo ca-
tholico, o matiz· Montalembert, um pouco . mais emancipado 
talvez, sympathico á força moral da Igreja, fazendo da . rt:_: 
forma e da regeneração do clero uma grande questão nacional, 
desejoso de conservar perpetuamente o modus vivendi entre a 
Igreja e o Estado, mas jurista leigo, Catholico ·independente, 
advogado dos direitos do Estado. Outro matiz, semdhante a 

· Nabuco, mas sem o mesmo fundo religioso, e por isso mais 
parecido com Souza Franco ou Saldanha Marinho, apezar de 
não ter laivo de animosidade nem de rancor, e Octaviano ('J). 

(1) Octaviano, em carta á Rej07'ma(12 de Junho de.1873J, pedia, 
com? vimos, em 1858, que se, ouvissem os moços : " A mocidade 
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A impressão do ,discurso de Nabuco, separando-se de Zacha-
rias, foi assim de allivio para o partido. Se elle fazia restric-
ções ás pi'etenções radicaes de Souza Franco, afastava-se 
muito mais do espírito considerado retrogrado de Zacharias. 
A sua religiosidade e devoção el'am conhecidas, como o eram 
os serviços· que elle pi'estm·a á lgl'eja, notoriamente o seu 
decreto de 1857 do e.x-inf'cmnata· conscient-ia, pelo qual, 
ai~da recentemente, se havia Je novo batido. O receio era 
grande que, n'essa questão, elle ou n~o se pi'onunciasse ou 
tentàsse fazel' parar o partido, se não com o non possumus 
de Zachal'ias, pelo menos com formulas dil;:ttorias sibyllinas. 
Por isso, sobretudo na Bahia, os Libel'aes de origem conser-
vadora e os seus adheren_tes respil'ar·am quando viram Na-
buco destruir o pretexto que a attitude de Zachaiias dava ao 
par~tido para entregar-se á direcção de Souza Fr·anco (1). O 

não é defeito paPa J1enhuma das gPandes discussões sociaes e 
religiosas. Christo não chegou á idade dos cabellos brancos . ., 
E accl'escentava,aclvertindo a niocidade liberal: "Quando a Igl'eja, 
em ttm lance arl'iscado, reclamava pelas libel'dades que hoje 
condemna, foram mancebos generosos que vieram em seu soe-
corro, - Lamennais, Montalembert, Lacordaire, Broglie. O Pon-
tífice os glorificou n'aquella mesma língua em que Seneca pro-
clamára a juventude o mais precioso presente. ela Divinda'de. A 
proporção que dois d'esses mancebos glorificados, dois grandes 
engenl?os, Lamennais e Montalembert, encaneciam e se inclina-
vam para o tumulo, o Pontífice lhes mandava retirar, um por um, 
os louros que elle pl'Oprio enn·astrara em suas frontes, e a11 tes 
ele exhalarem o ultimo alento, já a Igreja Romana os considerava 
cadavel'es corrompidos. " 

(1) Leão Velloso tinha-lhe escripto antes (27 de Maio) : " O 
Zacharias matpu-nos, já não póde ser nosso chefe. " Dantas, em 
28 de Junho: «Não lhe posso definir o regozijo immenso que se 
manifestou nas fileiras do noss.o partido, desde que foram aqui · 
conhecidos os seus luminosissimos discursos na questão · reli-
giosa. " 

Do Recife, Aprigio Guimarães escreve : " Não posso deixar de 
expressar a V. Ex. a minha admiração pelo seu ultimo esforço 
parlamentar. Muito havia feit:o o Visconde de Souza Franco; 
faltava, porém, o mais difficil : determinar o ponto de cohesão 

·para os pobres liberaes. Fel-o V. Exa, e foi o maximo serviço 
à idéa. " · 
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Dim'iO da. Bahia, qôe representava a mais forte Província 
política do Norte, e que, na campanha da e~ancipação, tanto 
inclinara para a tactica de ~acharias, sacrificava-o agm'a 
implacavelmente. « Desde 1868, dizia elle (22 de Junho), o 
nosso chefe tem sido o Sr. conselheiro Nabuco: foi S. Ex. 
que formulou ·nosso programma., e desde então nunca lhe 
recusamos a direcção do partido ; - o que sem duvida não 
queria dizer que recusassemos aos outros Senadores do Impe-
rio o direito de dirigirem seu partido, pois seguramenté só 
ha chefe de chefe$ onde ha mais de um chefe, do mesmo _ 
modo que era Agammenon no cerco de Troia - rei dos . 
reis. »E referindo-se (10 de Agosto), francamente á -posiÇão 
de Zacharias : « Em todo caso, por mais valioso que reconhe-· 
çamos o concurso do illustre senador bahiano, é uma ver-
dade que os destinos de um partido não se resumem n'uma 
personalidade, por mais importante e elevada que seja : as 
opiniões individua~s do . Sr. Zacharias de modo nenhum 
podem embaraçar os destinos de partido liberal ; e se é che-
gada sua vez, se estã escripto que lhe caiba a difficil e espi-
nhosa tarefa de resolver o conflicto religioso, não lhe faltam 
elementos de força para tentai-o com fortuna, apoiàdo, no · 
accordo geral do pattido, e na opinião do paiz, - elementos 
que visivelmente faltam ao governo actual (1). » 

( 1) Esse pronunciamento do Dia rio deve ter sido mortificante 
-para Zacharias, que se apoiava principalmente sobt' e a Bahia, 
onde dois annos antes fóra recebido com acclamações ; elle, 
porém, não era homem que PI;ecisasse de um partido para sus-
tentar a sua individualidade; sósinho, valia uma opposição ; seu 
desdem suppria o numero; sentia-se necessario, e impunha-se pela 
força e ubiquidade dos seus golpes. · 
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VII.- Nabuco como estadista catholico.- Os seÚEl 
dóis a: sentimentos preponderantes. » - Hypo-
theses de conflicto entre elles. 

Nabuco era um verdadeiro catholico, um estadista conven-
,.cido da necessidade de amparar e desenvolver o sentimento 
religioso, como o meio unico de regeneração e apel'feiçoa-
mento da sociedade, a bat:e permanente de todas as suas in-
stituições e relações moraes, de justiça, de liberdade e de di-
,r~ito . Como foi elle levado, n'essa crise de '1813, a pôr-se do 
lado dos que; entre a Maçonaria e a Igreja, prefel'iam dar força 
áquella em vez d'esta? Divet·sas circumstancias influíram 
para isso. A primeira, para mim a essencial, foi que a con-
sciencia do catholico não foi ferida n'elle em nenhum ·ponto 
sensível. Elle sabia que a Maçonaria no Brazil não tinha 
nada dé anti- religiosa ; que essa attitude erá só de dois Bis-
.pos, e que~ levada por deante, a política por elles iniciada 
transformar-se-hia em uma guerra de consciencias; que, re-
bellando-se as Irmandades todas, o culto ficava suspenso e a 
1·eligião periclitaria. No estado do espírito publico elle via, 
n'esse excésso de zelo, que-a Roma mesmo não agradou, o 
começo da anarchia material. As reivindicações dos dois Pre-
1ados, o collocarem-se · elles acima e fôra da Constituição; o 
contestarem ao Estado direitos de que este, desde a antiga 
1\'Ionarchia, tinha posse immemorial, nunca interrompida, 
não eram sympathicos ao seu espírito de tninsacção; pare-
ciam-lhe um esbulho moral, um ·modo violento, quasi brutal, 
de destruir unia situação, um moclus vivencli antiquissimo, 
que se prestava a todas os modificações razoaveis, a todas as 
tran.sacções possíveis entre o Estado e a Igreja. Não estava 
·em questão para.elle nenhum ponto de fé; apenas, no Senado, 

·tocou de passagem no novo dogma da infallibilidade do Papa, 
declarando todavia, como vimos, que abaixava a cabeça (t). 

(1) " E uma questão a que abaixo a càbeça; quaesquer que fos-
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Nem é de estranhat· que elle se servisse do argumento,- que 
o Papa infallivel, como ficou sendo depois do Concilio do 
Vaticano, tornava muito mais necessaria, por parte do Es.:.. 
tado, a defesa e a precaução do jus cavendi, do que antes 
quando, por dogma, a in(allibilidade era da Eg1·eja, isto. é, 
do Papa com· o Concilio. Em 1.873, quando Nabuco pronun-
ciou esse discurso, não tinha, por assim dize1·, m~rrido ainda 
o echo da grande controversia religiosa a que a definição 
da infallibilidade dera lugal'. Depois da definição, pelo 
Concilio, a duvida tinha cessado, Nabuco abaixava a cabeça; 
mas nem por isso, nem por acreditar, no seu fôro intimo, ó 
Papa infallivel, julgava-se, em consciencia, -impedido de tra-
tar da infallibilidade no ponto de vista das 1'elações da lg1·eja 
com o Estado e dP. adduzir aquelle argumento. Não que 
uma infallibilidade fosse diversa da outra, mas, talvez, porque 
o dogma da infallibilidade, que não communica santidade' e 
impeecabilidade ao Pontífice, que não livra os actuaes e fu- · 
turos Papas de commetteram erros políticos, como confessa-
damente commetteram tantos dos antigos, podia, - pelo 
mesmo effeito de desequilíbrio que tantas vezes produzio a -
illimitada autoridade espiritual, a elevação subita, até sobre 
verdadeiros santos, quando feitos Papas, - envolver a Santa 
Sé em mais perigosas luctas com o poder temporal, ao mesmo 
tempo que a revestia de maior ar;cendente sobre as coliscien~ 
cias e os governos catholicos. Sua attitude era a de Baroche, 
Ministro de Napoleão lll, negando· o plricet ao Syllabus; a 
mesma -do Conde de Beust, chanceller de ·Francisco 11, decla-
rando annulada a concordata Austríaca eni consequencia dos 
decretos do Vaticano. -

N'essa divergencia com os escriptores e autoridades ultra-
montanas, Nabuco estava de _bôa fé ; elle não occupavá nem 
defendia posição alguma,-que não fosse ou não houvesse sido 
defendida por algum espírito eminente do Catholicismo. Se 

_sem as irregularidades ,arguidas ao Concilio do Vaticano, a mim, 
catholi co, não _compete senão respeitar as deceetos ela Igreja em 
materia de fé e de. costumes. " • 
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esposava, como Montalembert, a causa liberal contra a polí-
tica religiosa ela Encyclica e ela Civiltá, contra cc a the.oria elo 
poder universal e absoluto elo Papa, a qual custou á Europa 
rios ele sangue » (Dmllingel'), é que acreditava não estar fóra 
ela. Igreja, recusando, no Direito Constitucional mocleriw, um 
dictatus ele Grego rio VII, como o Qnod illi (ao Papa) liceat im-
pm·ato/'es deponere. De facto, sem tergiversar ou sophisma1', a 
Constituição e as liberdades modernas são inconciliaveis com 
o Syllabus. O Syllabus era o opposto ele todos os seus prin-
cipias e icléas políticas; o sentimento leigo, tolerante, nacio-
nal, era invencível n'elle. Se a Igreja tinl1a que ter um direito 
publico orthodoxo, tão protegido pelas suas penas de con-
sciencia, como a propria Divindade de Jesus-Christo, impli-
cando heresia o menor desvio d'elle, Nabuco teria que recon-
siderar toda a sua situação, não só política como religiosa. Se 
o Catholicismo tinha que condemnat' o Liberalismo, como con-

. demnou o At·ianismo ou o Protestantismo, lançar fóra do seu 
seio todos os que não repudiassem as idéas leigas -e liberaes em 
política, seria uma tt·emenda crise para elle. Se fosse inevi-

. tavel a opção entre a obediencia a Roma (em um caso que lhe 
competisse resolver como político), e a obediencia aos prin-
cípios fundamentaes da Constituição, elle· curvat•ia a cabeça 
á sentença do Summo Pontífice, mas não renuncial'ia a sus-
tentação da indepenclcncia e dos dit·eitos adquiridos do Es-
tado. Fàl-o-hia, entretanto, pela convicção, pela certeza de 
que ' não estava abjurando, nem recusando ao Papa a obe-
diencia que lhe devia. Se tal duvida entrasse em seu espírito, 
elle não assignaria, de cet·to, a retractação da Constituição e 
do direito patrio ; resignal'Ía, talvez, a posição politica ; 
quando, purém, sentisse, em vez do escrupulo, a imposição 
da propria fé, set·-lhe-hia impossível subscrever co'm o seu 
punho a renuncia da parcella de libel'dade e independancia 
civil que elle representasse na sociedade moderna, e então 
ver-se-o-hia negando essa completa submissão a Roma, mas 
abraçado com o Cl'Ucifixo, invocando a Immaculada Concei-
ção, pal'a que tivesse compaixão de sua alma. Felizmente se-
melhante conflicto, entl'R o .estadista e o Catholíco, não se h a-
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via de dar; nunca Pio IX exigia essa renuncia dos d_ireitos do 
Estp.do por parte dos que o representavam. Até o fim, Nabuco 
pôde se!', sem esorupulos religiosos, 0-advogado, por parte do 
Estado, da Constituição jurada, que, até condemnação for-
mal e in specie, tinha para elle a propria sancção da lgl'eja. 
Nem o. Papado devia accentuar as reivindicacões do· Syllabus. 
A Pio IX estava destinado pol' successor Leão XIII, e, se não 
ha differença entre a politica de um e de outro, - por _ ter 

-Leão XIII o mesmo ponto de vista Catholico que Pio IX, e por 
se ter Pio IX mosl!'ado sempre a todos tão benevolo, tão 
conciliador, tão brando (talvez ainda mais meigo) cot;no 
Leão XIII, - não é duvidoso que no actual Pontifica,do de-
sappareceram as prevenções contra a tendencia absolutista e 
theocl'atica, que em 1870 parecia dever prevalecer no Vati-
cano, ainda que sem alcance pratico, como puro desicleratmn 
theologico, em vista de uma civilização ulterior ou abst~acta. 

Em pontos de fé, em dogmas, em veneração, em submissão 
dentro do que ella tinha por legitimo dominio espiritual ela 
fé, Nabuco punha Deus acima de Cesar; 'quanto ao cara-
cter, porém, da sociedade política, se seria ecclesiastico ou 
civil, elle era um espírito genuinamente moderno e liberal; 
não podia tomar-se em ultramontano. De certo, compre-
hendia a necessidade da existencia d'!'lsse ideal Catholico, assim 
absoluto, intransigente, aspirando á autoridade suprema, 
mesmo como guarda da Moral; mas era incapaz de intole-
rancia, por mais evidente que fosse a verdade a impôr, e se, 
em materia de cl'enças, prestava completa submissão, quanto 
á esphera disput;da a todas as religiões pela sociedade J;DO-
dema, anirnava~o um foi'te individualismo,- i·sto é, um sen-
timento sufficiente, inabalavel, de que, mantendo-se como os 
éstadistas que, ainda que animados de espirito de submissão 
em matel'ia ecclesiastica, em todos tempos defenderam a pre-
rogativa e os direitos temporaes da ~epublica; quanto á fé elle 
não aposlalav,:a, morria qom o seu baptismo, e podia appellar . 
pai'a a misericordia ele Deus. Se ,em absoluto ·a dualidade, o :, 
conflicto da sua obediencia ao Papa e á Constituição, era cma-
thema perante .a theologia, sobi'etudo por sei' o vinculo n1ais 
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forfe para elle, nas hypotheses que figurei, o do Estado, o 
facto é .que o espírito que o inspirou ·politicame-nte. desde 
antes do l\'Iinisterio Paraná, foi o espírito de intelligencia e 
accordo com a Santa Sé . . Elle acreditou sempre que a sua 
sinceridade de Catholico, nas questões que teve de tratar com 
a Igreja, convenceria os Bispos, o Internuncio, o Soberano 
.Porítifice, da conveniencia de ceder, quanto ao Bt'azil, na ap~ 
plicação dos· princípios, em vez de exigir perfeita conformi-
dade. É a vista d'esses precedentes, que conhecemos (1), que 
se deve ap 1·eCia i' a attitude religiosa de Nabuco, não só na 
questão dos Bispos, como em relação 'ás leis de secularização 
exigidas pelo partido Libel'al, de que era chefe. 

·Na questão dos Bispos Nabuco, como se viu, fôra contra!'io 
ao pl'ocesso, preferia a temporalidade da expulsão dos Bispos 
com suas congruas. As razões que elle deu (2),1nostram bem 
f! est1·atificação do seu espírito, a camada 1·egalista, que re-

(1) Comparar tomo I, Administração Ecclesiastica de Nabuco, 
Ministerio Paraná, p. 304 e seg. Ver_accusa.ções do Marquez de 
Olinda, por cau~a da parte dada por Nabuco á Santa Sé na insti-
tuição das peojectadas Faculdades Theologicas; ver constantes 
exprobrações, tambem por causa do ~eu decreto de .1857 dando 
aos Bispos o poder de susp~nder, sem recurso, e:x:-informata eons-
cientia, decreto ·qJle restabelece a disciplina e governo do clero 
pelo Diocesano, e que é tido, no campo contrario, como a lei 
de Lippe ecclesiastica. Notar (p . 231), a opinião de Nabuco sobre a 
conversão dos bens das Ordens, sem preceder accordo com a 
Santa Sé (Discursos de 1870). · 

(2) Ver a razões de Nabuco na conferencia de 3 de Junho 
de 1873: " 1.0 Porque o processo criminal deverá affectar grave-
mente a dignidade e a força moral do Episc<?pado; 2. 0 porque os 
tt·ibunaes hesitarão perante a questão de consciencia c1ue moti-
vara o conilicto, e essa questão ç!ifficilmente será elevada á cate-
goria de crime; 3. 0 porque a presen ça do Bispo dará azo a novos 

·conflictos, alimentando a guerra religiosa; 4. 0 porque sendo os 
dois pode res, temporal e espiritual, independentes e distinctos, 
a expulsão elo territorio será uma analogia elo modo como uma 
soberania procede para com o representante de outm, quando a 
presença d'este se torna incompatível com .a paz publica; 5. 0 por-

_ que nenhum outro meio occorre mais efficaz e·conforme ás recla-
mações ela paz publica, desde que o Bispo insistir em não reco-
nhecer as instituições-do paiz e os poderes elo Estado. " 
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vestia, por assim dizer, toda sua consciencia jur·idica, e a ca-
mada 1'eligiosa- fé, veneração, amor ao prestigio da Igreja. 
Entre as duas, o fluido politico, eri1 liber·dade, cor·rendo de 
uma para outra, irrompendo através de ambas : a convenien-
cia, a opportunidade, as circumstancias. <<Tenho no coração», 
disse elle no Senado, ent1 f de Junbo 187 3 ~já o vimos des-
crevendo-se religiosamente - « um amor sincero e profundo 
á religião do Estado, na qual nasci e na qual pretendo morrer. 
O nobre senador pela Bahia (Zacharias) disse que eu era de-
voto da Immaculada Conceição de Maria . É uma verdade. 
Tenho tambem no coração um outro _ sentimento preponde-
rante : é o amor que consagl'O aos dir~itos sagrados do 
Estado, porque o Estado é a nação , é a patria. ->J Conforme 
era um ou outro o sentimento ameaçado, o estadista parecia 
ser dominado pelo sentimento em que lhe tocavam. Foi 
assim que tantas vezes elle defendera os interesses da reli-
gião e os direitos da Igreja, parecendo ceder da soberania 
do Estado, e era assim que elle agora reivindicava essa 
soberania, parecendo abrir mão de grandes interesses Catho-
licos . É esse espírito político, moderador das duas tenden-
ciâs oppostas, a religiosa e a civil, espírito governamen-
tal, - S. Vicente dirá delle, depois da reunião do Conselho 
de Estado em que se aconselha - a responsabilidade dos 
Bispos : << O Nabuco foi quem se mostrou estadista << (1), 
- que o faz preferir a deportação dos Bispos com todas 
as honras, sem perda das congruas, correspondendo á en-
trega' dos passaportes aos enviados estrangeiros, ao pro- r 
eesso que affectava a força moral do Episcopado; isso, po-
rém, estava subentendido no seu simile diplomatico, sómente 
no caso de não conseguir o Governo a avocação da causa 
pela Santa Sé, o que, ao primeiro pedido, este -consegue. Era 
a esse recurso que se referia Nabuco quando dizia no Senado 
( 11 de Junho de 1873): · << Quanto á hesitação do i\linisterio, 
a prova é a grande questão que hoje apprehende exclusiva-

- (1) Referia-me essas palavras o Dr. Oliveira Borges, antigo 
deputad~ ca·nservador, genro do Marquez de S. Vicente. 
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mente o espírito publico: a questão religiosa. Oh! esta ques-
tão poderia ter sido resolvida para logo· sem g1·andes obsta-
cuJos: Eu apprendi na escola quando estudava latim, esta 
maxima de Ovidio: P·l'incipiis obsta se·l'o medicina pamtu1' .. . 
Quer isto dizer que o remedio é facil em principio. Vós o sa-
beis, senhores, as questõos, por graves que sejam, se sere-
solvem logo, são 'faceis. Mas a questão mais pequenina póde 

·tornar-se avultada, desde que se complica pela demot·a da sua 
solução. » Se Nabuco tivesse a responsabilidade do Governo, 
teria procmado, desde o principio, appella1' para Roma. 

Quanto ás reformas secularizadoras o.bservar-se-ha que 
Nabuco cede a exigencia do pa1·tido sómente no terreno em 

· que, por experiencia, por autoridade de bons Catholicos, por 
semelhança com as leis de nações fi eis á Santa Sé, éomo a 
França, a Austria, elle sente que não está fóra da demarcação 
da Igreja : assim no casamento civil, na elegibilidade dos 
acathol1cos, na libm·dade de cultos. Já vimos como elle I'es-
pondeu a Sinimbú, quando o queriam forçar a ir longe de-
mais : « Devo dizer com franqueza a V. Ex. que não quero a 
responsabilidade de idéas radicaes , que implicam com as mi-
nhas convicções. » Na sua posição de chefe, para afastar uma 
exigencia perigosa e desarrazoada, elle podia admittir, hypo-
theticamente, de futuro, uma concessão que lhe custaria fazer, 
e que segundo toda ])['Obabilidade não faria, ou pa1·a a qual 
nunca havia de julgar chegada a opportunidade; isso, porém, 
não era falta de sinceridade, nem indicio de que abandonava 
o seu proprio conselho para se conformar ao do partido; era 
uma tactica espontanea de argumentação, um modo de insi-
nuar. a prudencia. « Sou pa.sitivo e pratico, escrevia-me elle 
em 18'10, não gosto de innovações, senão quando ha necessi-
dade d'ellas; admitto toda a liberdade de consciencia e estou 
\)rompto a destruir todos os obstaculos d'ella; digo, porém, 
-fUe, no estado da população, não ha necessidade de dest1·uir a 
religião de Éstado. » A condicional- no estado da popula-
ção - não quer dizer que em out1·o caso elle julgasse neces-
sal'io destrui1· a religião do Estado; o caracter official, polí-
tico, da Igreja, elle só concordaria em retirar-lhe, - se ella 
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mesma prefel'isse a sepaeação ao jus cavendi. A phease é 
apenas um exemplo do seu modo de captar as opiniões mais 
adiantadas, ele chamai-as a si : são hypotheses improvaveis, 
que elle figura para parecer fazer uma concessão em troca da 
que quer obter do espírito que pretendia arrastai-o. 

Apezar de todas estas explicações sinceeas, ainda resta, nos 
discursos e pareceres de Nabuco na crise de 18'13, alguma 
coisa que clestôa ela linguagem de um estadista catholico . Ha 
certo contagio das paixões da época, da effervescencia anti-
clerical do partido : póde-se ter como certo que essa lingua-
gem de momento representa o primeiro jacto do sentimento 
político, a que faltou a devida rectificação do senti.mento reli-
gioso, e que ella não exprime o estado elo espieito intimo, 
assentado, da consciencia de Naouco . São as exagerações, as 
exorbitancias elo improviso; os arr-astamentos do chefe á 
f1·ente do partido ( 1) ; não affectam em nada o seu modo ele 
sentir, uniforme, constante, sereno, em relação .ás coisas da-
reHgião, á influencia do status, ao papel ela Igreja no Estado. 

Póde-se formular a regra de Nabuco, nas relações ent!'e o 
Estado e a Igreja, com as palaveas de S. Agostinho : - In 
necessa1'iis unitas, in dubiis libe1'tas, in omnibus cw·itas. 
Na vida privada, como chefe de família, como ereatura hu-
mana, até onde elle levava a devoção, ver-se-ha depois; por 
isso, em certo sentido, póde-se dizer que, como homem publico, 
sua religião nunca foi posta á prova, submettida ao maximo 
de tensão, á pressão elo sentimento intimo. O que eu tenho 
dito, quanto á possibilidade de um rompimento entre os dois 
sentimentos pr~pondemntes, que elle mesmo tão bem -cara-
cterizara no Senado, do qual resultasse prevalecer a sua obe-
diencia civil, é sempre excluindo a acção da graça e a pre-
sença de pel'igo 1·eal para a lg1·eja. Entre a religião Catholica 
e a constituição liberal da sociedade, tornadas incompatíveis, 

(1) Escrevendo a Octaviçmo sobre a interpellação de Dantas 
em 1877, a respeito da politica religiosa do Gabinete Caxias- Cote-
gipe : "O nosso partido caminha por entre brazas ... A divergen-
cia é de sua natureza. " 
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e tendo qtJe desapparecer, uma o~ outra, da face da- terra, Na-
buco, creio eu, salvaria a religião. Basta dizer que elle não 
comprehendia sociedade sem moral, moral -sem Igreja, e que 
não via rio Catholicismo um obstaculo, mas a condição do 
progresso humano. N'esse sentido el)e era tão profundamente 
catholico como qualquer ultramontario; em nossa politica, 
porém, não imaginava a possibilidade de--um d'esses choques 
da Igreja Catholica com outras orbitas moraes no espaço da 
civilização humana. Se o imaginasse, é provavel que elle ti-
vesse sido um Windthorst, e não um Montalembert. 



CAPITULO IH 

FASTIGIO E RETIRADA DE RIO-BRANCO (-1872-1875). 
GABINETE CAXIAS-COTEGIPE (1875-1878). 

I. - Retrahimento gradual de Nabuco. 
As causas. 

Nas ultimas Sessões legislativas em . que tomou parte, 
Nabuco torna-se cada vez mais retrahido e raro. Poucas vezes 
toma a palavra. Os seus discursos revestiram-~e sempre da 
mesma solemnidade ; mas, excepto em uma ou outra grande 
questão por· que se apaixona (em ·1873, por exemplo, como 
vimos, a questão argentina, em 187 4 a questão da cons-
cripção ), os discursos não têm mais o fogo, o principio vital 
da eloquencia; accentua-se n'elles a feição de , Meditações, 
de Lamentações políticas, que, ainda nos momentos da sua 
maior actividade, tiveram os discursos de Nabuco. O orador 
sente-se extranho á tribuna, separado do auditoria; perde o 
contacto das novas gerações, mostra-se cançado do espírito 
de agitação que as domina, \3 em que elle mesmo foi um in-
stante envolvido. A vida concentrara-se-lhe no pensamento: 
era um solitario, um pensador; se fallava ainda a linguagem 
dos partidos, se apparentava fé, se invocava ficções constitu-
cionaes, convenções políticas; em tudo isso sentia-se o toque 
gelado da experiencia, a descrença interior de uma velhice 

III. 27 
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sem dia seguinte, isto é, da velhice que não espera nada 
pam os moços. 

· Diversas causas contribuíam para o desanimo de Nabuco 
em politica, e como essa fôra sua carreira, sua ambição, sua 
occupação tnais intima desde a infancia, o desanimo exten-
dia-se do personagem ao homem, ao ente moml e pessoal, 
que bem pequena parte tinha reservado para si mesmo fóra 
da profissão, da segunda personalidade que revestira, do 
accidente que deixara crescer e tomar o lugar da verdadeira 
substancia. 

Uma d'essas causas foi a transformação radical que operat'am 
no partido .Liberal as eleições de 1872, pela simples entrada 
de Silveira Martins para a Camara. O partido, que até então 
era dirigido sem contt'aste pelos velhos Senadores, agora vê 
apparecer na Camara dos Deputados um poder novo, capaz 
de disputar-lhes a autoridade, prompto a medir-se com elles, 
para lhes tii'ar o sequito, a força do elemento popular, no 
qual elles se apoiavam. Já em outro lugar descrevi a impor-
tancia política da apparição de Silveira Martins no Parla-
mento d·o segundo Reinado : a sua revelação na Camara , de 
algurú. modo, assignala o triumpho da agitação democratica, 
que devia, em 1889, levar de vencida o throno. Os senadores 
liberaes .podiam fâllar á Corôa linguagem da maior gr~vi
dade; mas elles apontavam para o perigo da onda revolu-
cionaria, do radicalismo intransigente, cioso e inimigo da 
autoridade, por essencia republicano, que sentiam trabalhar 
as en-tranhas do seu partido, e d'esse espírito novo, joven 
ainda em 1868 e logo um gigante, a encarnação era Silveit'a 
Martins, uma das poucas forças individuaes, verdadeiramente 
pujantes, que produzio a nossa política, figura de gladiador, 
comparada á debil musculatura que, em geral, ella emprestava 
aos seus combatentes. De facto, é só pelas proporções do tri-
buno victorioso de 1872 que se póde avaliar a força impul-
siva do espírito radical de 1868, que reflecte na linguagem 
dos mais graves pensadores e conselheiros do Imperio. 
Diante ·da imporiancia, que, pela presença decSilveira Mal'tins, 
·adquiria, perante o partido Liberal e o gover_no Conservador, 
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a pequena bancada liberql da Camara, quasi toda ella Rio-
Grandense, diante ·do ascendente do liberalismo radical, po-
pular, que cercava e lisongeava o tribuno, um velho Con- · 
serva dor, que tinha feito a sua evolução liberal, como Nabuco, 
sentia que se devia retrahir, a menos que quizesse ou dar 
arrhas da sua adhesão, acompanhando os adiantados, para 
onde decidissem levai-o, ou apparentar uma força que não 
tinha, sómeóte representar de chefe . 

No fundo, é essa a explicação do estado de espírito de 
Nabuco, como resumbra dos seus discursos e da sua corres-
pondencia, desde 1873 sobretudo, até sua morte. Elle sente 
que nada póde fazer, que a política se move em uma esphera 
onde elle não influe mais, entre dois polos contrarios : entre 
o Imperador, que dirige, á vontade, o reinado (por meio dos 
partidos desunidos e desorientados, de que alternadamente se 
serve), e a anarchia que o vai dissolvendo, e da qual o ele-
mento conservador representa uma das faces: - a indolencia, 
o egoísmo, a inercia, o fatalismo; e o liberal, a outra : ·-a 
impaciencia, a curiosidade, o optimismo demolidor, conjuncto 
inanalysavel de ingenuidade invejosa e de presumpção igno-
rante. Invadia-o o pessimismo, a tristeza dos homens de 
pensamento no meio de homens de palavra e de acção, do 
philosopho politico em uma sociedade que ~ão tem tempo 
para o escutar. 

A verdade é que a época não era súsceptivel da reforma que 
Nabuco desejava, e que, em taes circumstancias, só faria apres-
sar-lhe· a dissolução. O espírito que o dominava era o melhor, 
comtanto que dominasse a sociedade inteira, e não apenas a 
alguns reformadores sinceros, e a sociedade não estava domi-
nada de tal esph·\to de equidade, de conciliação, de justiça. 
Em semelhante phase, a eleição directa, po1' exemplo, só daria, 
ctlmo deu, resultados negativos; toda reforma seria desvir-
tuada na execução, convertida em agente de decomposição; 
todo impulso, toda subvenção, como elle desejava, por exem-

. pio, com o Credito Real, torna-se-hia em especulação, só esti-
mularia a ganancia, não as industrias, as artes; o desenvol-
vimento -desejado, qualquer que fosse. 
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Desde o principio, o calor, a luz, a vida para as maióres ·em-
prezas, tinha vindo do Thesouro; em todo tempo, as ·grandes 
figuras financeiras, industriaes, do paiz tinham crescido á 
sombra da influencia e protecção que lhes dispensava o 
Governo; esse systema só podia dar em resultado a corrupção 
e a gangrena da rique~a publica e particular. D'ahi a expan-
são, cada vez maior, do orçamento e da divida; a crescente 
indifferença e relaxação ; por fim a apparição ao lado dos 
ministros, nas bancadas e corredores das Camaras, nas Se-
cretarias de Estado nas redacções de jornaes, de uma. no_va 
entidade : os intermediarias, impropriamente chamados adr. 
vogados · administmtivos, que, pouco a pouco, reduzirão a 
politica a subdita do interesse particular, e farão d'ella, qual-
quer que seja a abnegação, a dignidade, a pobreza dos seus 
homens, o auxilia-r,-o instrumento, o automato, sem o saber. 
e sentir, da especulação que sitia o Thesouro. Em uma 
phase social assim caracterizada, o reformador, qualquer que 
fosse·o valor moral de sua idéa, não fazia senão concorrer 
com ella para dar novo alento á cobiça : cada reforma era 
mais um prato servido aos que se . banqueteavam na casa do . 
contribuinte, deixado de fóra, mas obrigado a pagar o festim. 
É por milhares de contos de réis que se terá de computar essa 
desvit·tuação das idéas, das aspirações, das iniciativas de 
toda ordem pela exploração, que em todo tempo cercou e por 
ultimo dominou a nossa política: a principio, rasteira, fami-
liar, contentando-se com as migalhas de um orçamento seve-
ramente fiscalizado (pequenos lucros, - subvenções, forneci-
mentos); depois, emprehencledora, ousada, impondo-se em 
nome do interesse publico, do adiantamento nacional, á 
boa fé, ao enthusiasmo, á timidez cios . políticos mais desin-

. teress.ados e honestos (emissões, emprestimos, garantias 
de juros, concessões e rescisões de contractos, estradas de · 
ferro, engenhos centraes,· immigrantes, terras publicas, di-
reitos prohibitivos). A política propriamente dita perdia im'- · 
portancia, ao passo que deixava desenvolver-se, á sua custa, o 
germen· invasor que a devia matar; subordinava-se á funcção 
de servir a uma plutocracia tão artificial quanto ephemera, 
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affectando a essa sua creação de um dia tarifas de alfandega, 
.impostos, papel-moeda, credito publico . Bem poucos estadis-
_tas sentiam quanto seu papel era secundariq, ingenuo_; qu~, 
.com seus discursos, suas phrases, seus projectos, suas dis-
_sen_ções, elles não eram senão o instrumento -de que ~e ser-
via, quando elles menos o suspeitavam, a ambição de fortuna 
.que ·estava por toda parte. Que era todo o trab_alho que _elles 
_faziqm nas Camaras, na imprensa, no Governo, senão o revol-
:vimento surdo e ·interior do solo, necessario para .a gérmi- . 
;nação da planta? .Elles, políticos·, .eram os ,vermes do _chão; 
a especulaqão, a planta vivaz e florescente que .brotava gos 

·seus trabalhos .contínuos e apparentemente - estereis; elJes 
,desanimavam, ella ·enriquecia. O proprio ·Imperador,, ··o· que 
fazia senão trabaíhar se!D descanço e sem interrup_ção ,em 
proveito d'ella, que se confundia com o progresso material, 
intellectual e moral do paiz'? Só ella medrava, invadia, P-

clomin.av.a tudo; em torno .d'elle; reduzia apolitica, .o Parla-
mento, o Governo, a u~1 simulacrÕ, ignorante da sua verda-
deira funcção; utilizava todo o apparélho poli ti co para fabricar 
a su'a riqueza nomacle e fortuita, que ás vezes durava tanto 
como uma Legislatura, e logo décahia ,l se não do seu fausto, 

·pelo menos do seu porte e altivez. Esse espírito ele cobiça, -.~m 
torno e com os recursos elo Thesouro, creando leis como se 

' descobrem minas de óiro, irá crescéndo desde ent-ão, dia por 
dia, rio caracter e índole do governo, como o outro espírito, -a 
sêde de transformações radicaes no 1nechanismo político ·do 
Estado. Uni ·mina, allue a sociedade no alto, o outro, em 

~ baixo · ; um allicia o interesse, ·o outro, a imaginaÇão; por 
· fórma que, o facto de H> de Novembro de 1889, o baque da 
monarchia, precipitada peio impulso do segundo, encontra · o 
primeiro em tal grita e agitação de rÍegocios, ·que a quéda do 

. throno, no momento, passa quasi despercebida. ao mundo 
financeiro, ao gigantesco parasita que havia sugado a .melhor 

. seiva da nossa politica, o seu grande alento das épocás desin-
. teressadas e patrioticas. Em taes condições para que fallar? 
. Para _qué entre'ter a curiosidade dos raros que ainda cultiva-
varri em política o espírito :.do Direito, .ou que ainda eram 
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capazes de veneração? o prestigio substituira o respeito : o 
respeito fôra o reflexo do caracter sobre a opinião; o presti-
giO era o reflexo ·da situação que d homem de Estado occu-
pava ou podia 6ccupar; não havia mais propriamente o esta-
dista, ha-yia só o politico, creatura de um dia, desenraizado, 
flúctuante, sentindo que em nada se apoiava, que um sopro 
o precipitaria da altura a que fôra elevado. S.e a ambição 
ainda era forte e decidida, sé o politico era um candidato, um 
anno, dois annos, d'esse poder sem I'ealidade podiam ten-
tai-o, apezar da mortificação da quéda; mas, para aquelles 
de quem a vida se estava retirando, como Nabuco, que 
tinham entrado na· phase do declinio, que p1·azer podia ter 
a simples -competiçao por um posto de. que conheceriam o 
desencanto? 

11.- Sessões de 1873 e 1874. -A lei 
da conscripção . . 

Na Sessão de 1873 os· principaes assumptos de que trata 
Nabuco são a quest~o Religiosa e a questão Argentina ( 1). 
N'essa Sessão, o Visconde do Rio-Branco estava no fastigio, 
como estará na de 1874. O seu dominio no partido Conser-
v~dor se tornára quasi completo, só contrastado pela Dissi-
dencia de que era chefe Paulino de Souza, e que já não 
dispunha na Camara dos Deputados de tantos combatentes 
como nas campanhas parlamentares de 1871 e 1872; ~ a 
Opposição Liberal nas duas Camaras, sem forças para com-
bater efficazmente Rio-Branco, é obrigada a acompanhai-o 
nas reforn'las. A politica de Rio-Branco; como vimos, era, 

(1) Pronuncia.tambem um ·discurso contra a transformação do 
Banco do Brazil em banco semi-commercial e semi-hypotheca-
cario. A confusão ao credito real e pessoa-l no mesmo estabele-
cimento lhe parecia contraria á idéa do credito real. V c r adiante 
seu voto, em 1875, contra o systema adoptado para a execução 
da lei hypothecaria n'essa parte . . 
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por uni lado, realizar, excepto a eleição directa, todas as re-
formas politicas do programma Liberal ( 1 ), e por outro dar 
grande impulso aos interesses moraes e mater-jaes do paiz (2). 

(1) Reforma Judiciaria (lei de 20 de Setembro 1871); emánci-
pação dos nascituros (lei de 28 de Setembro, 1871) ; reforma da 
Guarda Nacional (lei de 10 de Setembro de 1873); abolição do re-
crutamento (lei da cõnscripção, 26 de Setembro de 1874). 

(2) Quanto aos interesses de ordem moral, entre outros o con-
tracto para o Codigo Civil, celebrado pelo ministro da Justiça, 
Duarte de Azevedo, e as reformas e melhoramentos introduzid-os 
pelo ministro do Imperio, João Alfredo, em relação á instrucção 
publica e profissional, escolas publicas no Município Neutt'O, 
Asylo dos Meninos Desvalidos, Bibliotheca Nacional, Archivo 
Publico, Collegio de Pedro II, Academia de Bellas Artes (premios 
de viagem), Escola Polytechnica (lentes estrangeiros de cadeiras 
novas, especiaes), Escola de Minas, primeira estatística géral do 
Imperio, levantamento da carta itiniraria e dá carta geologica 
do Braztl (trabalhos que outro Ministerio mandou suspender). A 
esses serviços cumpre, accrescentar, tratando da administração 
do ministro João Alfredo, que se tor·na o grande edil do Rio de 
Janeiro, a construcção do grande Parque central da praça da · 
Acclainação, e a rernoção do Matadouro para fóra das vizinhan-
ças do Paço de S. Christovam. Quanto ao progresso material, 
antes de todas, a lei de 24 de Setembro de 1873 (Decreto Costa 
Pereira), concedendo subvenção kilometriéa ou garantia de juros 
ás companhias de estradas de ferro até o capital de 100,000 cohtos. 
A propaganda principal d'essa idéa, desde annos antes, estava 
sendo felta, entre os competentes para realizai-a, por André Re-
bouças, ·cujo livro, que mais tarde apparece, é revisto na pri-
meira parte pelo Vis"conde de Itaborahy. (Ver Garantia de Ju-
ros, Estudos para sua applieação ás Emprézas de Utilidade 
Publica no Brazil pelo engenheiro André Rebouças, Rio de 
Janeiro, Typ. Nacional, 1874, com a legenda- Pro Brasilia fiat 
e:r:imium). As origens da lei d~ 24 de Setembro · de 1873 são o 
projecto de Tavares Bastos em 1864, autorizando a garantia de 
5 0/0 durante 50 annos ou de 7 0/ 0 durante 30 annos, ás compa-
nhias de caminhos de ferro, e a emenda ao Orçamento, em 1.7 de 
Abril de 1873, de Angelo do Amaral, Gusmão Lobo e outros 
deputados, garantindo 7 0/0 d~ juros até 61,000 contos annuaes, 
eme"nda que é convertiaa no projecto substitutivo que os sena-
dores Sinimbú e, Pompeu apresentaram, fixando o maximum ele 
100,000 contos para o capital garantido. " Excepto a lei de eman-
eipação, dirá Sinimbú, nunca o Parlamento Brazileiro votou lei 
de mais futuro para este Imperio. » (Discurso de 3 de Setembro). 
Não deve ser omittido aqui que foi durante o Gabinete Rio-Branco 

' 
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Essa política, ao mesmo . tempo que concilia .ao Ministerio a 
benevolencia .dos que desejavam ªs . refqrmas, agrupa .em 

. torno d'elle as . classes interessadas nos grandes melhor!l-
mentos projectadoE, como estradas de ferro, immigração 
européa, ·engenhos centraes de assucar, auxílios á lavoura 
por uma larga emissão garantida de lettras hypothec~rias. 
Em 1874 os Liberaes não podiam ter esperança de subir ao 
poder; a divisão ·na questão Religiosa estava no seu auge en-
tre elles ( 1), e tambem era grande no partido o arrastamento 

e graças a concessões suas que se estabeleceo o · telegrapho sub-
marino costeiro, ligando á capital do ' lmperio os princípaes 
portos do littoral brazileiro; que o Brazíl ficou em comm·unicação 
telegraphica com o Rio rla Prata_e a Europ·a (primeiros telegram-

. mas tr.ocados com a Europa, 24 de Junho . de 1874); que mais se 
desenvolveo a rede dos nossos telegraphos terrestres (9,281 kilo-

: metros ~m fino de 1875 contra 2,080 em 1871); e que foram de-
cretadas as estradas de ferro estrategicas do Rio Grande do Sul 
(projecto substituvo apresentado na sessão de 18 de Julhà .de 1873 

. pelo deputado Paranhos, depois Barão do Rio-Branco, defendido 

. na .sessão seguinte pelo ,propt'io Presidente do Conselho, Visconde 

. do Rio-Branco, e ad0ptado por 95 votos contra 7). O impulso que 

. a· Gabinete Rio-Branco de o-á construcção das nossas vias ferreas 
(em 1871' achou em trafego 730 ' kilometros; em 1875, deixou 

·1.500em .trafegco, 8.180-estudados ou em construcção e 1.700 con-
cedidos) e á emigração europea para o Brazil (30,500 immigran-
tes por anno em vez da media de 8.500) foi continuado pelos 
gabinetes que se · succederam ·depois d'esse . As exportações e 
importações e as rendas publicas augmentaram mais rapidamente 
do que antes; e o cambio, que em 1871 oscillava entre 22 e 25 3/ 8, 
em 1873 'chegava'ao par, de 27, e em 18'75 a"28 3j8. Ver no Brésil, 
de E. Levassem', de Rio-Branco, E. Prado e outros collabora-

. dorés (edição i Ilustrada, Pariz, 1886, A. Lahure, editor, pg. 79) 
os tres Diagrammas construidos pelo Barão do Rio-Branco : o 
1. 0

, mostrando o valor annual'do commercio exterior do Brazil, 
importação e exportação, e a receita do Thesouro, desde 1834 
até 1889; o 2. 0

, a importação annual de escravos, a immigração 
européa e o desenvolvimento das vias ferreas no mesmo período; 
e o 3. 0 0 cambio entre o Rio de Ja-neiro e Londres, desde 185'1 
até 1889. Os principaes acontecimentos da nossa historia politicá, 
administrativa e militar- estão recordados n'esses diagrammas. 

(1) A Dantas (7 de Julho de 1874) : "talvez o prestigio do illustre 
apcião (Abaeté) possa diminuir as divergencias que matam o 
nosso partido, trazer-lhe m;üs confiança do Imperador, e_ apressar 
a nossa ascensão, embaraçada pelo ult~amontanismo. _., 
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para a Republica, a corrente democratica (1.). Tavares Bastos 
partira para a Europa, muito desanimado(2). Quanto a Nabuco, 
só aneiava por deixar a posição de chefe, por um pretexto 
para ent1·ega1· o bastão (3) . 

Na.sessão de 1.874 o seu grande esforço no Senado é sobre 
- a lei do sorteio rpilitar , em substituição ao recrutamento. Elle 

tinha redigido, em 1.873, o seu voto em separado no parecer 
das Commissões reunidas .. Esse voto contém as idéas prinéi-
.paes de Nabuco em relação a um assumpto que, sendo de 
ifuportancia vital para o nosso paiz, nunca despe1'tou.o int!=l-

.resse publico . Foi .este o ·voto.separadp: 
<< Não posso adoptar a proposição da Camara dos .Dep.u-

tados, _ainda mesmo depois de algumas das emendas admit-
tidas pela maioria das Commissões. 

« A condição . essencial de uma lei é a sua relação com o 
paiz que ella deve reger. 

<< A esta condição filta o projecto. 
<< Com effeito, o systema ~ do projecto, quanto .á obrigação 

do serviço, e apezar das incoherencias que revela, é o systema 
daJ~russia adoptado.hoje pela França depois dos seus desastres. 

<< Isto é : 
<< Lo A class~ ou idade alistada annualmente· é .toda sacri-

.ficada á .contingencia do serviço militar em tempo de paz ou 
de guerra. 

(1) A Saraiva (17 de Novembro , 1.874) : " O que me assusta é 
ver que gran de numero de Liberaes monarchistas vão decrendo 
de nossas actuaes instituições, e concorrendo assim para a for-
mação de uma situação arriscada para os Liberaes e impos·sivel 
talvez para os Conservadores. " 

(2) Leão Velloso a Nabuco (26 ele Abril, 1874) : " Hoje por aqui 
passou o Tavares Bastos que, nas conversas havidas com nosco, a 
todos no;; deixou desanimados quanto ao futuro do nosso partido, 
que elle considera muito dista:ncíaclo do poder. ) 

(3) Assim com Abaeté, que um momento parece quere!' voltar 
á .politica activa, depois que deixa a presiclencia 'do Senado : « O 
nosso Abaeté appareceu outra vez em scena com o· brilhantisri:w 
ela juventude e para logo entreguei ·o bastão de chefe, o que aliás 
eu não era senão nominalm~nte e sempre r epugnando." (A Dan-
tas, 7 ele Julh_o, 1874). · 
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« Sendo que: 
« O sorteio não' exonera os alistados, que excedem o con-

tingent-e, mas serve sómente para marcar a ordem em que 
todos os alistados devem ser chamados. 

· << Assim que, está sempre aberto o recrutamento, que por 
tal modo recahirá de surpresa sobre os mais proximos ·e ehcon-
tradiços, sendo iiludidas; pela negligencia ou patronato, as 
diligencias contra os designados ou primeiros sorteados. 

<< 2.• Preenchido ef'fectivamente o con~ingente, O$ alistados 
que i-estam são incluídos e accumulados desde 18 até 30 annos 
( 12 clásses) em uma grande reserva para o tempo de guerra 
interna óu externa, a disposição do Governo. (Art. õ.•). 

<<. Esta grande reserva, pelo projecto, não tem quadros, 
exerCícios e revistas. 

<< Occorr~ , porém; a primeira vista de olhos, que a orga-
nização della virá depois, como consequencia para que se não 
diga que a instituição fica em papel, e falta ao seu fim. , 

<< E na verdade, se a Guarda Nacional vai ter exercícios e 
revistas, pot' mór força de razão, hão de tel-as as reservas do 
art: 3.•; § 2 .•, e do. art. · õ.•, mais proximas do exercito que a 
guarda nacional. 
• << Assim que, toda a população viril e disponível do Brazil 

ficara militarizada e sujeita a éontingencia do s'erviço militar. 
« Ainda mais : 
« Combinado este projecto com o da Guarda Nacional, re-

centemente proposto pelo Governo, é evidente que o Bmzileiro 
está sujeito á contingencia elo serviço militar desde 18 até 
60 annos, muito mafs que na Prussia, França e Austria. 

<< Sim; esta s~jeito a essa contingencia de 18 a 3o no 
· exercito e reserva dr.lle, de 30 a 60 na Guarda Nacional activa 
e reserva clella. 

« O systema do projecto é, pois, a conscripção propriamente 
dita, esse teúor das famílias e das prôfissões, conscripção 
que devorou ã' população.franceza sob a Republiea e o 1.• Im-
perio, e foi abolida pela Carta Constitucional de 1814. . 

<< Não se quer o modesto systema do sorteio, adaptado pe\a 
França desde 18'18 até '1868, e seguido ainda hoje pelos paizes 
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que não são potencias militares, ou não tem necessidàde . de 
uma defesa _correspondente á aggressão de vizinhos poderosos, 
habilmente e de longo tempo organizados. 

« O systema do projecto, que só inspira terror á população 
e nenhuma efficacia promette, não tem justificação plausível. 

« -0 Brazil acaba de uma guerra gloriosa, de que sahi'u 
vencedoR,- não lhe faltando nunca o concurso voluntàrio de 
seus filhos. 

« A agricultura se vê desani"mada, e ' os braços que se lhe 
tiram, pelo serviço militar ou pelo tenor delle, mais hão de 
aggravar a crise. . 

<< O Brazil tem de um lado o Atlantico, e os vizinhos, que 
por outros lados o cercam, não têm meios de aggressão que se 
comparem com os recursos da nossa defesa. 

« Não ha pois razão para uma paz armada. 
« Descendo a alguns- detalhes do projecto, farei ainda 

breves considerações. 
« 1.0 O projecto, atte:ridendo exclusivamente ao serviço mi-

lit~r com sac1·ificio dos outros interesses, que aliás bem podem 
ser perfeitamente combinados, constitue como idade do alis-
tamento annual a de 18 annos, deixando a de 20 e 21, adop-
tada em outros paizes, interrompendo deste modo a educa~ão 
e collocação dos mancebos, e outrosim provocando conflictos 
internàcionaes a respeito do alistamento dos menores filhos 
de estrangeiros nascidos no Brazil. 

ti. 2. o Ao passo que o projecto emendado, violando a igual-
dade que deve caracterizar a conscripção, consagra a isenção 
do serviço por meio de dinheiro, elle omitte algumas isen-
Ções que ·estão em nossos costumes, concedidas por bem das 
famílias e profissões, e as que concede, é condicionalmente, 
e como favor ou arbítrio, dependente das Juntas parochiaes e 
do Governo. 

(( 3. 0 Sacrificando a J).OVa instituição ás intrigas locaes, e 
tornando-a instrumento político, confia o sorteio dos alistad6s 
e as isenções do recrutamento ás Juntas, compostas dos juizes 
de paz e delegados de policia ! 

« Até hoje as isenções constituíam um direito, resguardado 
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pelo liabeas-C01'PUS, e assim mesmo eram . illudidas e vio-
ladas .. 

<< Hoje sendo um favor, e arbitrarias, serão uma especu- " 
!ação eleitoral. . 

« . 4_.0 O projecto só rev.ela a desconfiança da .sua ,efficacia por 
parte de seus autores. 

<< Assim :. 
<< (A) Ao mesmo tempo que o projecto chama, para o ális~a

mentodo2. o anno em diante, uma só classe, a idade de 18 annos, 
elle manda alistar, para o 1. o an no da execução da lei, as idades 
de 18 a 26 annos (9 classes), confundindo em uma só classe 
essas .idades, algumqs das quaes ·já muito contribuit'artl para 

. a ultirna guerra; sendo que, pela fa.talidade da ·sorte, os ,de 
26 annos podem ser chamados antes que o;; de .18. 

<< Outras na_çõef\, ,em peiores circumstancias, t~m chamado 
para o 1. 0 anno, para .o anno da transição, sómente os .dois 
am:ws ántecedentes ao do alistamento do anno con~ente. 

· << (B) Não se atreve a abolir o recrutamento actual, e a classe 
.dos cadetes, mas as deixa subsistir até que seja effectivo o 
primeiro contingente, proveniente desta lei. 

« Em conclusão, não posso adaptar o projecto como está. 
<< Quizera, antes que tudo, os eng~jamentos voluntarios, 

ainda que cai'OS. 
<< Vale mais, como fazem os Inglezes e Americanos, gastar 

muito pára obter esses engajamentos, do que diminuir a força 
da producção do paiz, e tanto mais quanto nos faltam braços, 
e dependemos de grande immlgração estrangeira. 

C! _t\dopto o sorteio, como meio subsidiario, e só n_as co-
marcas aonde não houver o numero de engajamentos corres-
pondente ao contingente anrJ.Ual. 

<< . Quizera o sorteio só mente para designar os alistados que 
devem compõr o contingente, e os numeras, que condicional-
mente os devam supprir, ficando exonerados os demais alis-
tados não comprehendidos no sorteio. . 

« Vale mais chamar contingentes maiores que o numero 
que póde estar, conforme os recursos financeiros, sob as ban-
deiràs (ficando · os que excedem em seus lares), do · que 
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sacrificar tOdos os alistados á'anciedade e surpresa dé chamadas 
imprevistas e arbitrarias. 

« Quizera~as isenções, que estão em:os nossos costumes; a 
nem das familias e profissões no tempo de paz. 

« Não admitto, porém, a isenção por dinheir_o, porque é -
desigual -e só ao alcance dos ricos. 

« Basta a substituição de homem por homem. 
« Tambem não posso adoptar a isenção fundada na diffe-

ri:mça do estalão, porque ha no exercito serviços auxiliares, 
para os quaes servem todas as alturas, e ·tal isenção absorve 
muitos alistados. 

« As isenções devem ser um direito, e não um arbitrio 
das Juntas parochiaes e d0 Governo. 

« Se para manter as isenções, que estão em os nossos 
costumes, não basta uma classe que ·possa supprir annual-
mente o contingente, chamem-se duas classes; como em 
Portugal e Hespanha, repartido o contingente por ellas . . 

« Quanto ao tempo de guerra, esta lei não póde providen-
ciar tudo; o legislador, na fixação annual das forças, deverá 
designar a classe OI! classes que devem ser chamadas a sup-
prir o contingente extraordinario, ou a guarda nacional ou -
outro meio efficaz. · 

a. Então se procederá com certeza, havendo já, pelos alista-
mentos verificados, a estatistica do numero de mancebos e 
isenções da classe annual. 

« No sentido destas observações offereço as emendas juntas 
- 8 de Abril de 1873. - Nabuco. >> 

No Senado elle sustenta essas idéas com o calor e o impeto 
da mocidade, em dois yxténsos discursos ( 18 e 26 de Maio, 
1874). Tem, póde-se dizer, um encontro singular com Rio-
Branco, grande sustentador da conscripção, cuja inexequibi-
lidade, com os nossos costumes, era entretanto manifesta; a 
menos que as isenções fossem tantas, que o syst~ma de sorteio 
se confundisse inteiramente com o do alistamento volunta-
rio ou com o do recrutamento forçado. · 

Em um d'esses discursos (o de 26 de Maio) Nabuco assenta 
um ponto capital; - o de uma só qualificação para a Guarda 
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Nacional, os corpos policiaes e o exercito, com precedencia 
do serviÇo militar. Desde o ~linisterio Paraná elle tinha pre-
sentido o inconveniente da qualificação differente para os 
diversos serviços e da concurrencia que' os dois outros faziam 
ao exercito. Durante a guerra do Paràguay, como ministro da 
Justiça, tinha aprofundado o mal. Por isso dizia a Ri6.,.Branco : 
u Eu não me opponho a que sejam isentos os soldados de 
policia das provindas, mas ao que me opponho é que esse ser-
viço prejudique o do exercito. Eu de~ejaria que fossem isentos 
os que tivesse·m, como a Commissão propoz, o tempo de ser-
viço que no exercito se exige, mas qu_e todavia não fosse res-
peitado o engajamento dos individuas da classe do anno 
respectivo, senão depois de tirados os contingentes do exercito; 
porque assim, bem vêoSenado que muitos hão de correr para 
os corpos de policia _ para ficarem isentos do recrutamento. 
Seria para de-sejar, e já o disse na discussão da lei da Guarda 
Nacional, que o inesmo alistamento para o exercito servisse 
como qualificação da Guarda Nacional e dos corpos Policiaes, 
depois do sorteio do contingente do exe1·cito. >> 

No todo, o projecto não l!1e parecia liberal : <<Em que pese 
~o nobre Presidente-do Conselho, eu não chamo este projecto 
liberal. .Um projecto que põe as importantissimas operações 
do sorteio e a apreciação das isenções legaes nas mãos das 
autoridades locaes e á mercê dos odios locaes e do espirito de 
partido; um projecto, que mantem as exonerações por dinheiro, 
este meio que tende a compôr o exercito sómente de próleta-
rios e de pobres, isentando quem tem dinheiro ... Lincoln, 
Presidente da Republica dos Estados Unidot:~, na guerra secces-
sionista propoz ao Parlamento e conseguiu a suppressão da 
exoneração por dinheiro, e dizia elle em seu relatorio : « Por 
e.ste meio se tem visto que é impossivel organizar o exercito. >> 

A Allemanha, a França, a Austria e todos os paizes que têm 
exerci tos regulares, não admittetn a exoneração por dinheiro. >> 

O projecto correspondia á politica .que elle estava combatendo 
no Prata, e que era, se não o protectórado, a protecção. Pen-
sava que a lei militar revelava o pensamento de nos toi·nar-
mos a Prussia da America do Sul : « Em conclusão, senhores, 
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nós temos dous meios a seguir quanto ás rese1·vas, ou o 
adaptado peios Estados-Unidos ou o da Prussia; os Estados-
Unidos confiam na sua milicia e te~ pequeno exercito, porque 
esse paiz só quer a pàz, não se encarrega do protectorado de · 
outras nações e abstem-se da intervenção, po1· pr:incipio de 
equilíbrio político. Entre a política dos Estados-Uni.dos e o 
da ),lrussia, eu opto, porque o Brazil está na America, pela 
do~ Estados--Unidos. » 

O que haverá, essencial, importante, na lei de Junqueira 
(lei de 26 de Setembro de 1874) é a abolição do recrutp.mento; . 
todo o engenhoso systema para o sorteio çl.os contingentes 
devia ficar lettra morta; e então, melhor fóra redigir a lei em . 
um artigo, tirado dos proprios termos do programma Liberal: 
<< Abolição do 1'eCJ'utamento. Em quanto nP,o houver a orde..:. 
nança 'militar, promettida pela Constituição, o exercito e a 
armada serão suppridos pelos engajamentos voluntarios (1). » 

III. - Sessão de 1875. - Reforma Eleitoral. -
Retirada do Visconde do Rio-Branco. -:- Gabi-
nete do Duque de Caxias. - Reviramento de 
Cotegipe . 

. 
Na Sessão de 1874 suscita-se a reforma da eleição, que o -

Visconde do Rio-Branco não quer tornar directa. A discussão 
prolonga-se até a seguinte Sessão, em que s~ torna lei o pro-
jecto do Governo, o systema do voto incompleto, do terço, 
deixado á representação das minorias .. Nabuco, ao redigir o 
program1na Liberal de 1869, adoptára, ·como vimos, a .eleição 

(1) Magalhães Castro, escrevendo a Nabuco, assignala a inexe-" 
quibilidade do projecto (8 de Junho): " Felicito a V. Ex. pelo seu 
discurso, tão erudito quanto profundo, contra o projeçto de recru-
tamento em discussão no Senado. A verdade é uma só e sobresae 
nos raciocínios de V. Ex., que conhece os nossos costumes e 
atrazo, para a inexequibilidade do projecto, que não terá execução, 
applicado ao Brazil. , 
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directa ·só mente para as cidades ; ·no interior -continuaria a ' 
an:tiga eieição . de dois graos. Ainda em 1871 elle sustenta 
essa idéa no Senado : que a eleição directa não convinha ao 
nosso interior. « O programma Liberal», dissera elle (dis-
cürso de 19 de Maio), « é censurado porque contém disposi-
ções diversas para as cidades e para o campo. · Isto vem, 
senhores, do preconceito que nos tem sido tão fatal, isto é 
o preconceito das leis absolutas; entretantq que a melho1· 
qualidade da lei é a sua relação com as circumstancias lo-
caes. » E para mostrar que não póde convir ao se1·tão a lei 
que convem ao Municipio Neztt1·o, pintava o estado da nossa 
grande propriedade rodeada de se1·vos da gleba. N'esse ponto 
é curiosó o contraste da previsão de Nabuco com a de Cotegipe, 
p·a·ra quem a eleição directa no interior é exactamente o meio 
de destruir a excessiva influencia dos senhores, a especie do · 
feudalismo eleitoral, a que Nabuco se referia (1). « Ent1·e os 
senhores e os escravos, a classe intermediaria é absolutamente 
depende ri te)), dizia Nabuco. «Ora, como confiar a eleição dire-
cta no interior do paiz a essa classe intermedia, sem condição 

(1) Nabuco refe1·e-se tambem, n'esse discurso, ao imposto terri-
torial, lastimando não ter sido incluído na lei de terras : " Com 
que pessoal, pergunta elle a Cotegipe, se faria a el~ição directa no 
centro? A eleição será de poucos, tão concentrada como está a 
propriedade. O remedio para isso estaria, senhores, no imposto 
territorial que dividisse a grande propriedade, inutil ou não culti-
vada, e concorresse para regularizar as posses dos colonos ou ren-
deiros, e os direitos respectivos. " Tão digno de louvor foi o Vis-
conde ele ltaborahy quando, na lei das terras, consagrou o imposto, 
como ·merecedor de censura, o partido liberal por se oppór a 
elle, ficando a lei sem sancção e impune o domínio de terras 
extensas e sem cultura. " Foi uma das aberrações que commet-
teram os partidos. O partido Conservador propoz o imposto terri-
torial que corrigia a propriedade, o partido Liberal não quiz esse 
imposto. Digo que são aberrações, que tambem se têm visto na 
propria Inglaterra .. Mli o partido Liberal já defendeu os exercites 
permanentes, entrt)tanto que o partido Tory defendia a milícia; 
alli os Liber.aes defenderam os Parlamentos de sete annos, e os 
Tories queriam os Pa-rlamentos de tres annos. São aberrações 
devidas muitas vezes ao antagonismo politico que apanha uma 
questão de occasião para objecto de po_rfia e influencia. " 

.. 
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de independencia e liberdade, a qual na phrase do Sr. Diogo 
Velho, Presidente de P~rnal:nbuco, se compõe de . se1'vos da 
gleba?. Terrho medo que o senhor da terra, com seus capangas, 
designe immediatamente o. deputado. Ainda ·hoje aquelle de-
pende da ~la~se intermedia para as funcções do eleitorado; na 
eleição directa seria elle só. >> Cotegipe, porém, pensava o 
contrario : « Para não haver isso, é que é preciso no centro 
a eleição directa. >> Com o progresso da idéa, porém, Nabuco , 
tinha cedido ·aos adiantados e aos dominados do espirito de 
uniforrnidade. É o que elle diz em carta a Affonso Celso 
(1817) : « A idéa da eleição directa nas cidades e indirecta no 
interior é do nQsso Programm·a de 1869, e eu a sustentei na 
Sessão de 1871 como idéa nossa;-ao depois, e cori1 o .. desen-
volvimento da opinião em favor da eleição directa, sentimo-
nos fortes e autorizados para generalizar o que antes queria-
.mos parcialmente e como por ensaio : assim que, o programma 
foi alte1·ado e eu acompanhei e segui a alteração. » 

O projecto d.o Visconde do Rio-Branco ( 1), se não alterava 
a f61·ma da eleição, consignava entretanto muitas idéas do 
programma de 1869, como : 

· « 1. A intervenção da Magistratura nas qualificações ; 
« 2. O julgamento das eleições municipaes e de paz, encar-

regado exclusivamente ao Poder Judiciario; 
« 3. A representação das minorias pelo systema do voto· 

incompleto ; . 
« 4. As incompatibilidades eleitoraes e parlamentares. >> 

A esperança de Nabuco estava em Cotegipe, no seu pronun-
ciamento, -'-o qual bastava, - qúando o projectoviesse ao 
Senado; em vel-o fazer pela eleição directa o mesmo ·que 
Rio-Branco tinha feito pela emancipaçãQ, com a circ-qmstancia 
que -Rio-Branco não se tinha antes compromettido á idéa, por 
amor da _qual scindio o seu partido, como Cotegipe a eleição 

(1) Por causa do voto incompleto, Martinho Campos dajá ao 
projecto de 1874 o titulo de projecto da eabra-eega • 

.JII. 28 
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directa ('1). É coni essa esperança que ã Opposição aguarda 
a Sessão de 1875, em que o JDI'Ojecto se1'ia levado ao Se-

(1) A posição de Cotegipe na questão da eleição directa fóra a 
mais decidida que um estadista podia toma!' deante ·da opinião. 
Em 1871 elle escrevia ao Visconde do Rio-Branco diversas cat'tas 
que foram lidas no Senado (o italico em todos esses trechos é de 
Nabuco). . 

11 Bahia, 11 de Março de 1871. A situação do paiz é séria, é mesmo 
crrave; um nada póde dar nascimento a profundas commoções. 
0 

" Sem atacar-se a raiz do mal, viveremos de palliativos e o;; 
palliativos têm um termo. 

11 Entretanto, vejo que V. Ex. pretende applicar esse systema 
expeetante íi eleição. 

" Respeito a opinião e os escrupulos dos que entendem que a 
Constituição se oppõe a medidas mais radicaes; -a Constituição, 
porém, reforma-se; essa especie de adoração de alguns h a de 
precipitai-a no abysmo, quando ella clara e sabiamente nos está 
bradando: " Sou obra do homem e perfectivel." Cego é quem não 
vê que a Monarehia nesse andar eorre perigo. 

" O Acto Addicional, apezar de seus defeitos e dos prognosticas 
agomeiros, deu-nos já 35 annos de Utlião. 

" Não hesite, meu bom aniigo, ahi está o mal e o remeclio. 
• Morreremos co mõ Musulmanos, contentando-nos de bradar : 
" Allah é grande e Mahomet é o seu propheta? 
11 Não ; eu espero mais do bom senso elo partido Conservador. » 
" Rio, 3 ele Maio de 1871. Li o programma do Governo, contido 

na Falia do Throno, e ha nelle pontos que não posso defender como 
ministro; um é o que versa sobre a reforma eleitoral. 

" Minhas opiniões são eonheeidas. 
11 A 16 de Julho as circumstancias especiaes ela época não me 

permittiram apresentar condições para minha entrada para o 
Gabinete, e, não obstante, propuzemos uma reforma, que era um 
passo dado para a eleição direeta; não podendo conseguir tudo, 
conseguia-se ao menos um grande melhoramento: hoje não se dá 
o mesmo ; e tam1)em não sei como hei de defender o systema 
que o Gabinete prefere ... Eu não posso, por lealdade a V. Ex., e 
ao partido Conservador, acceitar o papel de dissolvente ou de teste-
munha impassível de medidas que não approvo. , 

Em outra ·carta elle tinha dito : 11 Eu desejo que os partidos se 
revezem no poder, não por effeito ela vontade ele alguern, mas por 
effeito da opinião. Digam o que quizerem, a opinião publica, a 
nação, não tem confiança-nos seus representantes. Se ha n1al peior 
do que este no nossõ systema, eu não conheço. Assim me expri-
mindo, não ' tenho em ;nira fim algum pessoal. .. Na opposição, em 
1867, estas foram as minhas i<;l.éas. No poder pugnei por ellas; hoje, 
fóra do poder,. a.inda mais insisto, e a,_ minha fraca experiencia, o 
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nado ('1). Uma grande surpresa estava, porém, reservada o 
todos. No meado de 1875, apezar das instancias do Imperador 
e de ainda dominar a situação, fatigado de tão extenso go-
verno, mortificado pelas injustiças que soffreu, desgostoso 
talvez do proprio Ministerio, que não offerecia o mesmo aspecto 
unido e compacto de '1872, o Visconde do Rio-Branco re-
signa o poder, e o.Barão do Cotegipe entra para o novo Ga~i
nete (2), cotno lugar-tenente do Duque .de Caxias, ou antes 
como Presidente do Conselho de facto, não para impôr a elei-

estudo das circumstancias e das necessidades do paiz me têm 
levado a convicção tão profunda, que, confesso a V. Ex., não ha 
para mim transacção possível sobre semelhante assumpto. " 

E no Senado, no Ministerio Rio-Branco, a re:;;peito do projecto de 
voto incompleto, em vez da eleição clirecta, elle dirá: " O Governo 
continua a sustentar o programma ela primeira Sessão do anno 
passado. O projecto, em que esse systema é formulado, acha-~e em 
discussão na Camara dos Deputados, não pócle, portanto, havet· 
maior antagonismo entre o meu pen:;;amento e o pensamento do 
Governo, e em ponto sem duvida muito capitaí. 

" Continuo a pensar, já o disse este anno, na primeira occasião 
que tive a homa de dirigir-me ao Senado, que a eleição directa é 
uma necessidade, e, na phrase ela Commissão, indeclinaoel. Por 
mais que o Governo procure outros caminhos, por mais que se 
esforce por provar que esse systema-é inconoeniente· ao paiz, a 
-opinião publica em geral lhe responde o contrario, e_ quasi a 
maioria desta casa elo mesmo modo lhe responde, assim como lhe 
r espondem aquelles que hesitam sobre o systema adaptado pelo 
-Governo. · 

" Não me arreceio como alguns, ele que o partido Conservador 
perca sua importancia com semelhante reforma; quando assim 
succedesse, eu não oacillaria, porque enténdo que a· paiz deve ser 
gooernaclo conforme quer, e não conforme nós quet•emos. É um 
erro a.ct'editar- se que os partidos pódem manter-se por meios 
artificiaes . » 

(l) Nabuco dirá no seu discurso de 30 de Julho, 1875 : " Uma 
esperança bafejava então (na Sessão anterior).o meu espírito. J!:ssa. 
esperança era a coalisão das opposições Conservadora· e Liberal, 
cujas bandeiras fraternisaram com ·a inscripção patriotica da .:_ 
" eleição directa ". · 

(2) É esta a formação do Gabinete de 25 de Junho de 1875 : 
Dtique de Caxias, Presidente do Conselho, ministro da Guerra ; 
Cunha Figueiredo (José _Bento), ·e depois Costa Pinto, Imperio; . 
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, e depois Gama Cer-
queira, Justiça; Barão de Cotegipe, depois Diogo Velho, Estran-
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ção directa, mas paea protegei! e assegurar a passagem da lei 
do te1'ÇO ('1) . A attitude de Nabuco, em relação a essa lei, era 

geiros; Cotegipe, Fazenda, primeiro interino, depoi>J effectivo; 
Pereira Franco, Marinha; Thomaz Coelho, Agricultura. 
· (1) O procécíimento ele Cotegipe . n'essa contingencia produzia 
grande decepção, sobretudo em Nabuco; não podia haver nada, 
para elle, menos. parecido com o homem que elle lão bem conhe-
cia do que essa capitulação. " Que cabeça de Medusa, senhores, 
petrificou animas tão varonis, convicções tão profundas? dirá elle 
no Senado. (Faúam parte do Gabinete Caxias, além de Cotegipe, 
o out_l'OS ministros igualmente compromettidos na eleição directa). 
Quereis saber qual foi? É o interesse do partido; sacrificou-se 
assim a grande política: á peql,lena -politica. A grande política era 
a eleição àirecta, que salvaria a moõarchia, que póde correr pe-
rigo; que reconciliaria a monarchia com a democracia; a eleição 
directa, que é a verdade da eleição, porque não ha verdade que se 
possa manifestar com p/wsphoros e com actas falsas. Quereis 
saber qua_l é a pequena p_olitica? A pequena politicp. é UJ11 modus 
vivendi. E ãtravessar a Sessão, fazer a eleição em certo sentido, 
neutralisar a maioria do 7, de Março, dar vida á Dissidencia; eis 
ahi a pequena política .. ... Assim, senhores, preferem-se os ap-
plàusos do partido aos applausos "da nação, sotopõe-se a causa 
nacional á causa do paetido ... Em homenagem á verdade, ássim 
não quiz proceder o illusteado Se. Visconde do Rio-Branco, que 
s_e desprendeu do partido para servir á causa da civilisaçãu, para 
destruir comnosco a escravidão que maculava o Brazil. .... Sinto 
profundamente que o meu nobre amigo, oS!'. Barão de Cotegipe, 
não guizesse aproyeitar da occasião de· ser um homem de Estado 
caro a seu paiz, respeitado por todos, se elle realisasse a idéa que 

._proclamou nesta tr~buna e pela imprensa. Que lei é esta que vem 
hoje á discussão? Uma lei promovida por aquelles q.ue dizem que 
ella não presta!. .. Pois o Ministerio que diz que a eleição directa 
salva a monarchia dos perigos que corre, destroe a raiz do mal, 
deixa este ·grande pensamento para seguir o Jlrincipio opposto? 

.Senhores, isto só tem explicação naquellas palavras de Horacio: 
-Vídeo mªliora, proboque, deteriora sequo1'. " 

A profunda ü:npressão do .reviramento · de Cotegipe perdu-
'- rará em Nabuco até o fim. A differença dos dois temperamentos 

era que Cotegipe era essencialmente partidario, e Nabuco indiffe-
rente á vez do partido, querendo os partidos peias idéas que os 
legitimavam. Fazer a eleição indirecta provisoriamente em 1875, 
só mente par a não passar o poder ás mãos dos . Liberaes, foi para 
Cotegipe um completo sacri-ficio da propria opinião á antipathia, 
então conhecida e pronunciada, do Imperador pela eleição dire-
cta. Mais tarde na vida, Cotegipe o não teria feito . Quanto á con-
:vic_ção do proprio Cotegipe e de Nabuco de que a eleição directa 
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protestar e deixai-a passar. Elle e!'a , porém, o chefe nomi-
nal, ause~te; Zacharias o chefe p!'esente, o leade1' (1). A Na-

regeneraria as 'eleições, e daria assim vida nova á Monarchia, a 
experiencia foi q:.ue a eleição directa augmentou a anarchia dos 
partidos e. do Parlamento, e l ogo se tomou tão apto instrumento 
das candidaturas offlciaes e das Camâras unanimes, como fôra a 
indirecta. Para a eleição directa dar os resultados que se espe- . 
ravam,.seria preciso que o pa.iz estivesse habilitado a bem escolher 
os seus representantes: não estand,o, sendo indifferente á funcçü.o 
legislativa, como se mostrou, toda eleição daria o mesmo resultado 
negativo, com a clifferença que a eleição mais verdadeira expres-
saria melhor a incapacidade pol ítica do eleitcrado, isto é, a incapa-
cidade ·eleitoral elo pll:iz. A eleição clirecta n~to resistio, com effeito, 
a duas provas. 

(1) Em 1875 Saraiva indicava a Nabuco como o organizador ·capaz 
de fazer votar a e leiç~Lo clirecta n'essa mesrpa Sessão . O trecho, 
por isso o reprocluzo todo, é suggestivo e _característico dos pro-
cessos políticos ele Saraiva, como elle mesmo os empregará mais 
tarde : " Supponhámos que o nobre Ministro queria a eleição 
directa; S. Ex. teria- muito boas razões para dar ao4-s Conservadores 
ela Camara, e a eleição clirecta passaria; porque_ eu assevero que, 
se o Poder Moderador chamasse para organizar mir~isterio o Sr. 
Nabuco de Araujo .. . - (O SI'. Nabuco: Obrigado) .. E V. Ex. que 
deve ser chamado, porque é o chefe do-par~ido_ liberal, e se h a. 
systema parlamentar entl'e nós, ninguem poderá subir antes elo 
nobre Senador. Se o Poder Moderador chamasse o Sr.Nabuco para 
organizar o ministerio, a eleição directa passaria este anno mesmo. 
Vou dizer como. O que deveria fazer o Sr. Nabuco? Chegar á Ca-
mara e dizer: "Senhores, a legislação actual está desacreditada, 
não pôde produzir a liberdade da eleição. Pois bem, o Governo 
vem dizer-vos que , se não emendardes a legislação, se não mu:... 
dardes o systema da eleição, não ·virá de vós um só, porque o Go-
verno não póde conter, com a lei actual, as extravagancias e vio-
lencj.as de seus amigos pelo interior do Brazil. Organizae um bom 
systema de eleição para vós, e um systema que vos proteja, porque 
eu não preciso ele protecção para meus amigos; vós é que preci-
saes, porque ides para a opposição. " E o partido Conservador, 
senhores, não faria uma lei de protecção para si? Pois bem, se o 
resultado dessa lei fosse voltarem os Conservadores para a Ca-
mara, app laud1riamos todos e poderiam os dizer: já h a lei eleitoral 
no paiz. Não sei se esta política é utopia, mas é muito nobre e 
deve fascinar todos os homens que não fazem outro ·voto senão 
pela regeneração do systema parlamentar. A lei eleitoral é a pro-
tecçãQ das opposições. Se as opposições não a fazem, não concor-
rem p<tra ella, o Governo -não quer liberdade de ,eleição e apenas 
finge querer o que não lhe convém. Isto tem- se visto, e ahi é que 
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buco repugnava a "eleição censitaria; que Zacharias qu'eria(1). 
Repugnava tambem emendar uma lei cujo princip~o era vi-
cioso, insanavel (2). O séu procedimento era uniforme desde 

se queria ~irar a prova de coufiança que os Conservadores têm na 
lei actual ;. ahi _é que o nobre Ministro sahiria victorioso. O Sr. 
Cotegipe havia de verificar quanto eram procedentes suas previ-
sões; então S. Ex. havia de ver, seus amigos soccorrereni.-se ·á 
.eleição directa como a unica ancora de sal v ação para elles. » (11 de 
Agosto). -

(l) Cotegipe descreve assim (9 de Agosto) a direcção dual de 
Nabuco e Zacharias e ·o seu antagonismo latente na questão da 
eleição directa (o mesmo que vimos nà questão dos escravos e na 
questão I'eligiosa) : " A illustre opposição reconhece vm chefe, que 
·de espaço em espaço..sorprende-nos aqui com a sua maravilhosa 
eloquencia. Mas, quando cremos que vae (lar a palavra de ordem, 
que deva ser seguida por todos os illustres membros, cahirnos na 
decepção \pennitta-se-rne o termo, que não é portuguez), de ver 
que ennuncia a sua opinião conio individual, que não aconselha 
(e inuito menos ordena) aos se_us que o sigam. A respeito deste 
projecto declarou que o seu parecer era protestar, deixar passar o 
carro dos vencedores, não porque elle e os seus se considerassem 
vencidos, mas para presenciarem o facto como simples especta-
dores, recahindo sobre o partido Conservador a responsabilidade 
dos effeitos, bons ou máos, que porventura produza a lei (O Sr. 
Zacharias:- Nós não e\nendamos a lei.) Mas não ha um chefe só, 
ha tambem um leader, que conduz as legiões ao combate, incapaz 
de sujeitar- se, quer pelo seu caracter., quer pelo seu pensamento, 
ás decisões de quem quer que seja. E então, se acceita ~ decisão 
do chefe, não é senão apparentemente; porque esse chefé não lh e 
dá ordens. (O Sr. Zacharias : E rei constitucional; conversa á 
vezes no Cassino, mas enfim chega-se ao rego). "Elle combate 
o projecto com todgs os recursos da sua a lta intelligen cia . Não 
contente com ser mero espectador, apresenta-se quasi com o aspecto 
de vencedor, tornando assim nulla a prophecia do chefe. O chefe 
.declarou que, quando oppunha-se á eleição directa, era porque 
dizia-se que devia ser censitaria, o que constituiria um corpo elei-
toral oligarchico, semelhante ao que foi constituído no reinado 
de Luiz Felippe. O nobre senador pela Bahia, ao contrario, disse 
que a eleição directa é uma medida que devia ser adoptada pelos 
Coni;iervadores, porque deveria ser feita com a base censitaria. Já 
se vê, portanto, a divergençia entre um e outro chefe. " 

(2) Naouco justifica assim a Villa-Bella, 18 de Outubro, ·a ta-
ctica que tinha delineado : - " O partido Liberal vai mal, tanto 
mais po-rque mostra certa confiança np Ministerio, , - queria 
dizer P.sperança na lei, ....,. " e_ isto neutraliza o seu antagonismo 

~ 
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1868 : até haver uma lei que garanta a liberdade do voto; 
o papel dú partido Liberal é protestar contra o absolutismo·de 
facto e abster-se de tomar parte em simulacros de eleição .. 
Eleições verdadeiras, excepto per _accidens, como em 1881, 
quando apparece Saraiva no governo, éom o desejo de ver o 
seu partido derrotado rJara provar a sua sinceridade e realçar 
a sua refot·ina; eleições reaes, entregues' pelo govemo ao paiz, 
sem preoccupação do seq partido, eram uma pura utopia no 
estado actual da nossa moral politica. Não era de certo uma 
questão mechanica, uma questão de fórma, uma questão de 
lei ; era materia de consciencia, de probidade; u.ma reforma 
de costumes, tão difficil de impôr, como a pratica de um dos 
Mandamentos a uma sociedade que tivesse perdido a noção 
d'elle. 

IV.- Fim da Sessão de 1875.- Nabuco e o 
Credito Real.- As eleições de 1876. 

N'essa Sessão de 1875 é tambem votada a lei de auxilios á 
Lavoura (lei de 6 de Novembro, 1875), sob a fórma de· um 
Banco Hypothecario com emissão de lettras garantida~ pelo 
Estado até o decuplo de seu capital, que seria de 40,000 contos. 
Nabuco, como vimos,. tinha sido o autor da lei hypothecaria 
de 1864 e dos seus Regulamentos_ Fundar o credito real era 
uma idéa a que elle sempre se dedicara, de que fizera uma es-
pecialidade; o processo, porém, de que o Governo, se servia, 
isto -é, a garantia de lettras hypothecarias até uma emissão de . 
400 mil contos, parecia-lhe, além de um abysmo para as nossas 
finanças e.o nosso credito, uma desvirtuação do proprio cre-
dito territorial ou agricola. Á lei adheriram entretanto os Libe-
raes do Senado, interessados em sua adopção, principalmente 

e energia. Em vez de um protesto individual, como fiz, contt•a a lei 
eleitoral, eu qÜiz fazer um protesto collectivo, em que tinha con-
fiança; não se quiz isto, e a discussão desfalleceu. " 
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Sinimbú, que a toda essa parte da politica dé Hio-Branco, 
continuada pelo Novo ministerio, estradas ele .fé"rro, coloni-
zaÇão, auxilias á lavoir•a, dá enthilsiastico apa.io, e que extende 
a:_ garantia de juros aos engênhos centraes de assucàr, i\ntigo 
desidemtum seu. Para não contrariar essa aspiraÇão de 
Sinimbú, -Nahuco deix.a ele embaraçar a outra parte ela lei, que 

. lhe parecia defeituosa (1); redige, porém, o seu voto e~plica
tivo contra a feição dada ao credito real · com a fundação de 
um grande Banco emissor de lettras hypothccarias, garantidas 
pelo Governo (2). Elle presen~ia que nada se faria, d'esse 

(1) A Villa-Bella, carta citada : " A lei chamada de auxilio á 
lavoura é para mim ·um monstro, calei-me pára não div"ergir dos 
meus .amigos .políticos. " 

(2) Foi este o voto de Nabuco : " Não tendo podido assistir á 
3.• discussão do projecto de lei de auxilio á lavoura, declaro, por 

· um dever de consciencia, que se fosse presente, votaria contra 
elle, porque esse Projecto, prestando a garantia do. Estado ás let-
tras hypothecarias até 400.000:000 $e decretando a emissão dellas 
sómente nas pr;1ças da Europa, será tudo, será credito -publico, 
será emprestimo externo (baseado no OrçameutQ de Estado), será 
analogia do Credito Colonial, adoptado pela França para suas 
Colonias; mas não é credito t'eat, pois este só pó de ser mobili.:: 
zado por lettras hypothecarias valendo por si ou porque repre-
sentam os immoveis, e não por causa da garantia d'o Estado. Se 
isto não é possivel no Braiil, como foi em França, apezar dos 
vaticínios,· então melhor é dizer que o ceedito real não é possivel 
e não applicar a uma coisa, que· não é credito real, os p1·ivilegios 
e disposições excepcionaes concedidas somente para conseguil-o . 

" A :França conseguio o credito real mediante uma subvenção 
concedida ás sociedades respectivas e tornando-se o Estado, não 
garante, · mas portador das lettras hypothecarias. 

" A França rejeitou a garantia considerando-a injusta, porque 
sacrificava, a um só todos Ç>S interesses da sociedade: perigosa, 
por causa de alguma crise superveniente; sm;ceptivel de abusos, 
porque as sociedades contando com a garantia do Estado e tendo 
inter.esse em emprestar, seriam menos escrupulosas quanto á 
solvabilidade dos immo.veis. 

" Os inconvenientes ainda são maiores, sendo a emissão exclu-
sivamente feita nas praças da Europa : 

« 1.0 Por causa das complicações do nosso_ credito externo; 
" 2. 0 Por causa do conflicto possivel entre as nossas leis e as 

leis estrangeiras; 
" 3.0 Por causa da differença dos emprestimos e das lettras ; 
" 4.0 Porque o credito real não se fundará jat'nais, sendo as let-

. , 
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modQ, em beneficio da agricultura, e doia-lhe coino uma 
dec~pção pessoal o naufragio de uma idéa, em que tanta con-
fiança depÕsitara, e da qual em -1873 dizia : « Devemos tomar 
a dianteira d'essa idéa ,para elevar -e distingu'ir a nossa dbmi-
nação (1). » 

Votada a reforma eleitoral, -o pen~amento de Nabuco é 
sempre a abstenção (2); Zacharias , porém, pronunciara-se 
no Senado ·pela lucta(3). Entee os dois alvitres, a inclinação 

tras hypothecarias acceitas em razão do cr edi to do E_stado, e não 
por causa dos immoveis que representam. » 

, (1) A Leão Velloso (18 de. Outubro 1873) : " ... Vai incluso o 
meu · discurso sobre a questão do Ban co elo Brazil e credito real. .. 
Devemos tomar a dianteira cl'essa idéa que ha ele elevar e distin-
guir a nossa dominação. O meu discur so não diz, mas o meu 
plano vü;a quatro grandes circumscripções no Imperio : Sul, Bahia 
e Sergipe, Nor te centt'O , Norte extremo; por consequencia quatro 
Bancos (cada qual exclusivo da circumscripção) com sub1renção e 
out~os privilegias, por meio de associação e por iniciativa elo 
Estado. Tanto dinheiro ternos estragado e porque não applica-
remos á lavoura 100 ou 200 mi l contos, . que são evidentemente . 
reproductivos? n 

N'esse discurso de 1873 (4 ele Setembro), elle dá a entender 
algumas das condições com que estabeleceria e desejava o credito 
real entre nós : " Os bancos de credito real, dizia elle, são 
urgentes, mas esses ·bancos, repito, não podem S<ilr fundados sem 
o exclusivo da circum scripção, sem a fiscali zação do .Estado, sem 
s ubven ção do Estado. n ;, A pluralidade elas associações e a con-
fusão do credi to real e pessoal no mesmo estabelecimento são 
incompatíveis com o fim desejado. » Queria a subvenção, mas não 
a garantia elas lettras : " Não desejo a garan tia. das le ttras hypo-
thecarias, porque jriamos n1uito longe: mas uma subvenção ou 

·dotação que concoeea para fundação do creditá real, porque, 
fundado elle, o seu Q.esenvolvimento é facil. Ao principio na 
Feança se quiz adaptar a garantia do Estado e do Depar tamento. 
Este systema pareceu perigoso ás finan ças do Estado e uma causa 
paea a negligencia ela& sociedades confiadas n'essa garantia, e 
então seguiu-se o systema ela subvenç_ão . " 

(2) " Que lhe hei de dizer ela política? Quo estou justificado 
(e V. commigo) quando eu queria que insistíssemos na abstenção 
até haver um a eleição com garantias serias por meio de um_a 
reforma substancial (eleição directa). (Nabuco a Dantas, Junho. 
1875.) 

'(3) Nab uco a Villa-Bella, carta citada : ' Ahi !3e eleve luctar na · · 
el~içãÕ, assim o aconselhou o nosso amigo Zachaiias na tribuna 
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do partido ·era a·proveitar o te1'ço, eleger a minoria da .Ca..:. 
inara. · Com effeito, a abstenção, que alias era impossivel 
impôr a todos, enervava os que tinham ambição, exasperava 
os que tinham probabilidades; o conselho de esjJe1'a1', de só 
espera?' partindo de Senadores vitalicios, parecia-lhes sus-
peito e facil d.e dar. O processo de Nabuco determinaria a 
ascensão do partido mais. cedo, talvez, do que o outro, mas os 
candidatos não queriam perder a sua opportunidade. a: A abs-
tenção I escrevia Nabuco a Dantas em Junho ( 187õ) I é a 
dignidade; a intervenção, sem o animo de reagi-r pela força, é a 
fraqueza ou o ludibrio. Os histo1·icos costumam dizer que o J3ar-
tido-:Liberal sempre luctou em eleições sem olhar ao resultado. 
O mundo, porém, está acostum.1do a moralizar os factos pelo 
resultado, e o resultado d'essas luctas só exprime fraqueza . . 
A ·questão não é se essa politica tem sido sempre seguida, 
n~as se ella é. efficaz. Que bel! o resultado o ludibrio cios Libe~ 
raes sempt·e vencidos, sempre minoria: a apparencia de força, 
a legalidade dos triumphos Conservadores! Está visto que 
outra politica devia ser seguida ou pelo menos ensaiada 
seriamente. » Uma vez, porém, que o partido em muitas pro-
vincias queria pleitear, que tinha probabilidade de exito par-
cial, e podia mandar á Camara uma minoria de combate, 
como mandará, seria um ingrato papel para Nabuco atraves-
sar-se no caminho de tantas ambições, fazer parar tanta car-
reira, certa do triumpho. Isso, em regra, elle só poderia fazer 
renunciando a sua cadeira no Senado. Se a Camara era um 
simulacro de representação, o Senado era outro. Nem Nabuco 
era um disciplinador, um chefe capaz de impôr a privação, a 
renuncia, aos que o seguiam, em vista do in_teresse superior 
da causa commum. Desde que a renuncia não era espon-
tanea, ou que a insinuação não bastava púa provoca1-a, 
não lhe restava senão. resignar-se á (01·ça das coisas. Assim, 
vencido que se pleiteie, é elle o i)rimeiro a escrever a Dantas: 

I 

do Senado, e convém não desmentir o nosso leader, que é tam-
bem o chefe, porque não concebo chefe sem ser leader ou vice-
versa. " 
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« Que fazer? O que está feito, está feito. Ao meu ver _é pre-
ciso ir por deante e tirar partido da força das coisas, que vale 

. mais qÚ~ a 'vontade dos homens. E essa força das coisas é a 
nosso favor ,. "porque creia que não ha mais partido Conser- . 
vador, só ha policia. Uma política de absorpção systematloa , 
praticada depois da eleição primaria, intervindo, já se sabe, 
o manejo dás relações individuaes, ha de dar bom resultado 
ao menos a favor ele certos nomes , » e citava Dantas , Leão 
Velloso, Ruy Barbosa . Já que se ia pleitear sómente o terço, 
e que os candidatos se fiavam de suas amizade e prestigio, a 
lucta não tinha caractecpolitico, travava-se no terreno · das 

• relações individuaes. << Que antagonismo político ha no inte:-
riot' do paiz, dizia Nabuco, que resista á amizade e ao em-
penho? » 

V.-Politica do GabineteCaxias _ __:-sessão de 1877. 

A política do novo Gabinete não era a continuação da do Vis-
, conde do Rio-Branco; era, ao contrat'io, a de apagar os dissen-

timentos que este creara. A verdade é que o ministerio Rio-
Branco foi expressão fiel da monarchia brazileira, das idéas, 
tendencias, preconceitos e aspirações do Imperador, como 
talvez nenhum ·outro, que desde o Gabinete Paraná, 
apresenta outros lados caeacteristicos da política imperiâl. 
Como o Imperador, aquelle l\'linisterio mostra-se pat?·iota 

· (questão argentina); . anti-clerical (processo dos Bis nos); anti-
esclavagis.ta (lei de 28 de Setembro de 1871); irresistente ás re-
formas, quaesquer que sejam, reclamadas pela opposição(refor-
majudiciaria, da Guarda-Nacíonal, do recrutamento) ; promotor 
do ensino e de toda especie de melhoramentos intellectuaes; 
por ultimo, politicamente eclectico, indifferente ao partido. 
Todos esses são traços impm·iaes. É impossível avaliar se 
essa política ter-ia dado inteiro resultado, sendo continua; 
perseverante, em vez de preench~r apenas os intervallos dos 
ministerios partidarios. Intermittente, porém, ella não podia 

. . 
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solver as difficuldades que levantava, e em geral deixava aos 
seus successores uma herança que elles só acceitavam a bene-
ficio de inventario. É assim ·que o Gabinete Caxias-Cotegjpe 
emprega toda a sua habilidade em . cicatrizar as feridas da 
Igreja (decreto da ainnis tia), da grande propriedade (lei de auxi-
lias á lavoura), do seu proprici partido (organização ministe-
rial, congraçamento da Dissielencia, eleições), ao mesmo tempo 
que - encaminha pacificamente á conclusão a complicàda 
qQestão argentina. · 

A Sessão de '1877 é a ultima ela vida ele Nabuco ('1). ·os 
Liberaes tinham na Camam uma b1·ilhante minoria, a sua 
ascensão estava proxima, mesmo sem a campanha movida • 
contra Cotegipe por -um incidente ele sua vida particular, que 
não affecta\:a nem a sua honra nem o seu caracter, mas 
que se prestava _ a toda especie ele illações e construcções, 

(1) N'essa_Sessão, Nabuco, muito retrahido da tribuna e da polí-
tica, trabalh.a apenas na Cbmmissão de Legislação. E assim que 
emitte parecer, como relator das Commissões de Legisla(_ffw e 
Fazenda, sob1'e um projecto de Cotegipe desse mesmo anno (17 de . 
Julho) reformando o Juizo dos Feitos, e altera·o substancialmente . 
. Na discussão Nabuco sustenta, como regra geral, o fõro do dorbi-
. cílio e da situação real, a Fazenda não arranca dos seus jui..zés 
naturaes o cidadão senão em dete1·minadas hypotheses . Não vê 
necessidade da jurisdicção privativa dos Feitos de Fazenda: « Os 
outros paizes não a têm. Se não ·fosse a transição brusca, á qual 
sou sempre adverso, não vel'ia duvida na suppressão d'esse juizo 
·privativo. " Opina pela .abolição da prisão administrativa dos res-
ponsaveis da Fazenda publica. « Só o poder J ucliciario, e não o 
Executivo, pócle mandai' prender o cidadão. » (O senador Cru7. 
Machado em aparte : - Ao depositaria infiel?) - " Quem que1' 
que for o cidadão. A Inglaterra por causa de um individuo 
ignobil fez a revolução que produziu o habeas eorpus." . 

Sobre o projecto interpretativo da C.amara dos Deputados, da 
ordenação livro 4. 0 , tit. 8, declarando que não era prohibido fazer 
testamento cerl'aclo , elle assigna o voto em contrario ele Figueira 
ele Mello. 

Redige um projecto, substitutivo á ·prop.osição ela Camar·a, sobre 
locação de serviços, e ·o sustenta perante o Senado. Rio-Branco 
escreve a Nabuco, depois de ter examinado o projecto : " É um 
pequeno cqdigo, mas .a materia o exige. " Tambem esboça uma 
lei para a liquidação forçada das sociedades anonymas, provocada 
por uma carta do Visconde ele Mauá. 
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uma vez entregue á opposição. Nabuco, independentemente 
das relações de infancia que tin}la com Cotegipe, era por 
indole avesso a essa especie de guerra politica, á moda do 
Pelle Vermelha, que arranca o pericraneo ao inimigo. Como 
na questão das cambiaes com Rio-Branco, na questão cha-
mada das « popelinas )) com Cotegipe, elle sentia que o golpe 
que visava ferir o ministro Conservador, ia ferir o homem 
a .quem votara longa affeição, isto é, feria a elle tambem. 
A lucta politica, em taes condições, suppõe a mais completa 
indifferença deante das torturas que inflinge ao adversario, e 
Nabuco tinha passado a idade, em que poderia fazer soffrer 
sem soffrer, deitar por terra, a golpes de machado, uma g_rande 
e antiga reputação, sem que a vista imponente çlo cedro der-
ribado o amesquinhasse aos seus pt·oprios olhos, como um 
destruidor inutil e temerario. Elle poçlia ter feito isso na moci-

. dade, se o fez; não o faria, porém, agora que a sua sensibili-
dade se tinha formado com á experiencia, apurado com os , 
proprios soffrimentos; que elle comprehendia toda a extensão 
moral do alte1·um non laede1'e, e experimentava, por assim 
.dizer, ei:n si mesmo a ponta das armas com que feriam o 
advet;sario. 



. CAPITULO IV 

NABUCO ADVOGADO (1857-1878) (1). 

I. Estylo forense de Nabuco. 

Desde que deixara de se1· ministro em 1857, Nabuco esta-
belecera-::_se ·como advogado no Rio de Janeiro (Ver Tomo 11). 
Entra logo para a profissão como um dos primeiros de um 
fôro em que eram autoridades Teixeira de Freitas, Rebouças, 
Caetano Alberto Soares, U!'bano Pessôa, Perdigão MalheÍ I'O, 
Zacharias, Silveira da Mota, Octaviano, Taylor, e outros. 

Desde então, o seu estylo forense é característico; o. seu me-
. thodo póde-se dizee que consiste em destacar a substancia, 
o ~ elemento juridico da causa, e depois apoiai-o com autóri-
dades. Elle toma abundantes notas sobre o negocio que 
acceita; traça, em resuino, os factos e os documentos, até ficai' 
de posse do historico todo, de cada um dos accidentes e ques-
tões suscitadas, e então expõe o seu modo de resolver o pro-
blema jurídico; faz como que um roteiro para ·o juiz, um 
mappa da causa, com as questões principaes, çle direito o~ ele 

(1) Este é os dois capitulas que se seguem - Nabuco Conselheiro 
de Estado~ O Codigo Civil -poderiam em outra distribuição 
da obra formar um livro com o titulo - Nabuco Jurisconsulto. 
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facto, . marcadas como as capitaes, as questões menores como 
as . pequenas cidades, os incidentes e julgados anteriores 
como as vias ·de communicação entre os diversos pontos. 
O juiz póde divergir do seu modo de opinar, mas não póde 
dizer que não o entende; elle simplificava enormemente a 
causa pelo .seu modo de tratai-a. Qualquer trabalho de Nabuco 
reconhece-se logo, visualmente, .pela separação dos paragra-
phos, pela distribuição da materia, pela phrase curta, pelas 
linhas entrecortadas, pelos modos diversos de chamar a 
attenção do juiz, pela concisão, relevQ, expt·essão toda pessoal 
que dá aos proprios axiomas do Direito. 

A pagina seguinte dá, uma idéa d'esse methodo, que, sendo 
a sua primeira maneira, é, apezar das modificações que soffre, 
a mesma dos seus ultimos trabalhos. Trata-se da celebre causà 

· forense do « trapiche do Cleto », uma das mais importantes, 
e em que o direito é mais intricado, das que advogou Nabuco. 
Cleto Marcellin.o Ferreira fallecera em 1820, e fôra seu her-
deiro universal seu sobrinho João Ferreira Alves. Em ·1824 
fallece este, deixando como seu testamenteiro e herdeiro de . 
sua terça a Geraldo José da Cunha; as outrau duas partes da 
fortuna pertenciam de direito a sua mãe, D. Perpetua. Ge- ' 
raldo Cunha embarca para Portugal em 1826, depois de ava-
liada a totalidade da herança em 37 contos, e em 1831 faz um 
contracto com a mãe de Ferreira Alves, pelo qual esta o con-
stitue seu procurador em causa propria, dando-lhe poderes 
discricionarios para vender tudo quanto lhe pertencesse da · 
herança do filho, podendo fazel.o até a si proprio, mediante a 
quantia de 4õ:600$ , moeda forte. Sobre este- facto ãccumu-
laram-se montanhas de autos, em que Nabuco foi sempre 
advogado de Geraldo Cunha contra os cessionarios dos herdei-
ros de D. Perpetua, luctando contra Urbano Pessoa de Mello 
e Carlos Taylor. As questões aventadas no processo eram nu-
merosas e importantes. O trecho escolhido refere-se á questãõ 
da lesão : 

-,-

/ 
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" .III ,, 

" Lesão de venda da herança. 

" § 1.0 Antes que tudo releva presuppôr como principal funda-
mento da nossa defesa que a lesão se calcula em relação 

" Ao tempo do--contracto. Ord. L.0 4.0 Tit. 13, prine. 
"Or.a o tempo do contracto foi o anno de 1831. Tit.js. 35.-
" § 2.° Fôra absurdo referir o contPacto ao anno de 1844, que 

foi o anno da entrega da herança. 
" É porventura na data d;1 entrega dos bens que o herdeiro é 

herdeiro? · 
" Não, le mort saisit le v(f, diz o Direito francez. 
" Não, porque a posse civil dos fal\ecidos transmitte-se logo a 

seus herdeiros com todos os effeitos da posse natural, não sendo 
necessario que esta se tome. Alo. de 9 de Novembro de 1754. 

"Pois bem. 
" Esse direito de D. Perpetua foi transferido ao réo pelo con-

. tracto fl. 35, o réo o adquiriu em 1831, posto só em 18.J4 rece-
besse os bens da herança. 

" § 3. o Outro sim relev-a presuppôr que os rendimentos da co usa 
comprada, posteriores á compra, são do comprador. 

" ·Arg. Ord. Liv. 4.0 Tit. 8 prin. 
" Arg. Ord. Liv. 4.0 1it. 67, § 3. 
" Coelho da Rocha, 786. 
" Muitos outros . 
" Assim que, os rendimentos da herança, depois de 1831, per-

tencem ao réo e fôrar contrasenso computal-os para apreciaçã-o 
de uma venda anterior. 

" § 4. Presuppostos estes princípios, fundados em leis expres-
sas, fica desmoronada essa montanha, de papel com que o autor 
quer assoberbar os céos; fica baldada essa curiosidade, com que 
o autor quer saber os rendimentos dos bens desde 1831. Que lhe 
importam esses rendimentos, sejam elles quaes forem? 

"' § 5. A questão, nos termos expostos, fica reduzida ao preÇo da 
venda em 1831, isto . é 45:000$ em dinheiro corrente em Por-
tugal; ou 91:200$ entre nós, como, com toda a razão, dü: o autor. 
Haverá quem, em bôa fé, argua esse preço de lesivo? 

• Se 37.000$ era_m o justo preço de todos os bens de João Fer-
reira Alves, 45:000$ fortes ou 91:200$ nossos não se pôde deixar 
de considerar um preço avantajado de duas partes d'esses bens. 

(( o que eram esses bens quando foram vendidos, o dizem as 
testemunhas fls. 474 e 508 e descripção d'ellas constante do doeu-
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mento junto; o que valem hoje 0sses · bens pelas bemfeitorias que 
o réo, no espaço de mais de tt·inta annos, lhe tem feito, com 
grandes sacrificios, com avultada despeza, demonstra a vistoria 
jis. 521. 

" Fôra uma injustiça revoltarite, uma jactura do alheio, um 
esbulho que desmentieia a nossa ci vilisação, se o preço da -venda, 
[Jara apreciação da lesão, se calculasse pelo que valem hoje esses 
bens, e não pelo que valiam ao tempo do con.tracto (1831) , c0mo 
manda a lei. >> 

Mais tarde, Nabuco recorrerá ainda mais a S'ignaes mate-
riaes, para pôr em evidencia, per~nte os juizes, os princípios 
fundamentaes, os factos e documentos importantes das suas 
allegações. Os seus Memoriaes impressos resentem-se d'essa 
insistencia, em chamar a attenção do juiz para o que é essen-
cial ria causa; mas no fundo, o seu methocio de trabalho, 
a sua qualidade, a necessidade do seu espírito, é a lucidez; 
el\e quer o facto claro, a summa da questão transparente. Em 
'qualquer assumpto, não tendo a comprehensão nitida, sem 
uma nevoa, sem um argueiró, elle é incapaz de escrever uri1a 
linha; desde que fÓI'ma, desde que possue todo o enredo da 
peça jüridica, tra~a de transmittir, com a mesina clareza, o . 
resultado do seu exame, da sua analyse; fazer que os juizes 
vejam tão claro como elle. Podem opinar sobre a questão de 
modó diverso; dizer - não - onde elle dez - si11~, - mas 
devem ver, através de toda a massa confusa 'dos autos, como 
elle vê. No Senado, no Conselho de Estado, no lVlinisterio,"D 
processo de Nabuco é. sempre esse : reduzii: as questões 
mais· embaraçadas aos seus elementos componentes; antee 
de ~esolver o menor detalhe, ter diante dos olhos o esqueleto 
perfeito, inteiro, da questão toda. Simplificar para decidir,-·-
é o cat·acteristico do pensador. Estudar qualquer questão, 
desde as raizes até o ultimo ramo, e·, depois de estudada em 
si mesma, estudai-a relativamente ao grupo de factos a que 
ella pertence; só mente depois de tl"açada a planta minuciosã 
do processo, dizet' : « Aqui está o principio divisorio do di-
reito das partes; dizei- sim- ou dizei- não,- a questão . 
é esta; é só por ahi que podeis chegar ao substmctum do 

lll. 29 
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dieeito envolvido n'esta causa )), -'-- é esse o m~thodo de 
Nabuco. Peecisa vet' claro antes · de fonnar qualquer juizo, 
e, uma vez formado, foemula-o ele modo a poupae aos outros 
parte elo trabalho que elle teve, indicando-lhes vor onde achou 
passagem ou Qncle clescobrio o vau. Quem conhece assim a 
questão, com uma phl'ase conduz o juiz através .clo labyrintho 
mais complicª clo; quem não a conhece, escreveeá folhas e 
folhas ele pura tacteação , pelas quaes o juiz não pócle dar ~nn 
passo, porque sente que o seu guia, ao escrevel-as, estava 
procurando orientar-se. -

O obra juriclica ele Nabuco, como advogado, é c.onsideravel, 
mas acha-se em fragmentos, esparsa em innuíneros pare-
ceres, razões, ·memoriaes : não pode ser avaliada no seu con-
juncto. D'essa massa de manuscriptos e impressos poder-se-
ia extrahit' um ctll'so completo de praxe, modelos de todas 
as peças que o advogado tem que compôr ou assignar, e um 
verdadeiro Digesto do direito patrio. Coordena.!' essas opi-
niões, seria fazer uma nova consolidação das nossas leis; ao 
passo que se poderia tit'ar das causas que elle tratou uma 
verdadeira selecta para toda a especie ele aegumento juri-
dico.1 Nem se poderia ensinar a advocacia melhor, ele modo 
mais peatico, do que tendo por compendio a reimpressão dos 
autos' de uma ·causa tratada toda, desde o pl'incipio, entre 
Nabuco e Teixeira de Freitas, como a causa Mauá e Moura. 

O es tylo forense ele Nabuco é adequado á icléa que elle tinha 
elos nossos juizes e do nosso publico : paea dominar a incre-
dulidade em relação a tudo .que é de nossa peopria concepção 
ou sCiencia, elle procurava robustecei' cada pri'ncipio, cada 
theoria ou applicação de Direito, citando a autoridade estran-
geira em quem se tinha fé implicita . Por outro lado , recorl'ia 
ao systema, por assim dizer, de apontar tudo; de augmentar, 
para não · passar despercebido, cada effeito; de reiteear as 
affirmações; de pontuat' ~om exclamações, admirações, signaes 
de attenção, cada facto, ~cada lei que qu.eria gravar na lem-
brança do juiz. Os seus trabalhos contêm, todos, alguma ·lamen-
tação sobre a precariedade do direito, ainda o mais evidente, 
no estado fluctuante da jurisprudencia nacional. -Falta a Na-



NABUCO ADVOGADO (l857-1878) 451 

buco, eQ.tretanto, o verdadeiro pathetico; por isso nas causas 
em que é preciso mover a piedade, a indignação , a sympa-
thia, o seu estylo resente-se da declamação dos qqe não têm 
na voz a corda sentimental. Sua indignação, sua commo-
ção, filtra-se, involuntariamente, através da consciencia 
juridica, o que lhe tira o impulso natural, e a torna incom-
municavel aos que não têm a mesma consciencia, a mesma 
sensibilidade juridica. No que pertence, porém , ao Direito, 
seu estylo é perfeito; nos seus trabalhos todos « sobresaem, 
como disse de um d'elles Teixeira de Freitas (razões na 
causa José Romaguera), aquellas phrases incisivas e termi-
nantes, que caracterizam todo homem de lei que; conscio 
dos principios, os applica de prompto, com a maior firm eza 
e convicção. )) 

Il. - Questão Mauá contra Moura. - Accusação . 
de Mauá a Nabuco . - Defesa d 'este.- Seu co-
digo ethico como advogado. 

Uma das questões mais notaveis, discutidas por Nabuco , 
foi a causa Mauá contra Molll'a. O objecto ela demanda era 
saber se a cautela de penhor podia, por sua vez, ser objecto 
de penhor. Em 1857 Ferreira transferiu a Forbes pel'to de 
2,000 acções do Banco do Brazil e do Banco Rural em ga-
rantia e penhor mercantil de 482 :000$ que Forbes lhe em-
prestara, e em 1858 negociou com Mauá a cautela que rece-
bera de Forbes, em resalva do seu direito sobre as acções 
penhoradas . Fallindo Ferrei1'a, Forbe.s foi havido como credor 
pignoraticio na classificação dos creditos e as acções conside-
radas na arrecadação da massa fallida. Mauá reclamava como 
s-uas , contra pagm:nento que se propunha a fazer a Forbes 
em remissão de penhor, as acções que Ferreira lhe tl:ansfe-
rira. 'l.'eixeira de Freitas , por Mauá, sustenta que « a proprie-
dade dos bens dados em penhor póde ser transmittida por 
venda em quanto o credor pignóraticio não fôr pago. )) 
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« Quem aliena a coisa propria, especialmente hypothecacla a 
terceiro, occultanclo essa hypotheca, e empregando dest'm:te 
um artificio fraudulento para obter fortuna alheia, êommette 
por certo o crime de esbellionato, Art . . . .. do Cod .. Penal. Mas 
quem aliena a coisa pl'Opria, especialmente hypotfiecada a 
terceiro, não occultando essa hypotheca, e pelo contrario 
declarando-a e encarregando o adquieente de satisfazer a 
divida garantida com a hypotheca, certamente exercita um 
acto licito, que a ninguem se póde tolher sem a violação da 
liberdade civil; por isso mesmo que nenhuma eventualidade 
envolve de prejudi.car o direito do credor hypothecari_o. O que 
se diz a respeito de bens hypothecados, é perfeitamente appli-
cavel a bens daJos em penhor, sem haver a meÍwr diffe-
rença ... )) Nabuco é o advogado de Moura, cujo direito IDUS-

tenta, em uma longa serie de razões que formam diversos 
opusculos. 

D'essa causa resulta um incidente nas relações de Nabueo 
e Mauá, antes amigos ~ mais tarde reconciliados. Mauá leva 
para a Camara a intervenção de Nabuco contra elle. Como 
d'esse episodio resultou, annos depois, na Allemanha, uma 
publicação official, calumniosa COi.tra Nabuco ( 1 ), na qual se 

(1) A Secretaria dos Negocias Estrangeiros dá conhecimento a 
Nabuco do folheto Allemão (em ·1874), e pergunta-lhe se quer que 
offl.cialmente se responda ao folheto, pedindo-lhe apo-ntamentos 
para a .resposta; Nabuco respo nde : " ü folheto pubílcaclo na 
Allemanhu é falso e calumnioso no que diz respeito a mim, c 
consta da nota com que me l10nrou o sr. Pinheit·o. O que disse 
contra mim o sr. Barão de Mauá na Cama.ra dos Deputados 
consta do seu discurso, alli proferido na sessão ele 2 ele Junho ele 
1~60, e eu não era ministro. N'ess'e discurso, unico que se refere 
a mim; elle não falta de falsi[icaeão ele firmas e documentos. 
Accusa-me ele . exercer a' profissão. ele advogado, sendo homem 
influente e podei'oso, tendo si!do ministro e podendo sel-o de um 
momento para outro. Diz que assim eu vendia, não os meus ser-
viços ele advogado, mas a minha influenci·a, por H:i contos. Eis 
ahi o que elle disse, e a efH!B discurso ·respondi no Senado na 
sessão de 19 ele Junho elo mesmo anuo . Vejam-se os dois diS<" 
cursos e seria grande favor que füf3sem reimpressos , porque não 
são g\andes. n 
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deturpava a accusação tle Mauá, tem interesse o ·discurso 
em que Nàbuco a refut0u. N'esse discurso tem-se tambem 
o codig6 da moral, a que Nabuco obedecia como advogado. 

· Nabuco fundamenta na sessão de 24 de Junho, 1860, no 
·senado o segujnte projecto de lei : « É prohibido ás partes 
litigantes, ou a qualquer outra pessôa, qualquer publicação 
pela imprensa a respeíto das sentenças dos juizes e tribunaes, 
emquanto ·estiverem ellas pendentes de recursos, ·appellação 
çm revista, sob pena de um a seis mezes de prisão. No caso de . 
que trata esta lei é competente a acção da Justiça Publica. _, 
Sobre a · propria causa que fôra discutida na outra Camara, 
rebate a opinião citada do correspondente do Jornal do Com~ 
)nm·cio em Londres, o qual disse1·a: « Em toda a Europa não 
haveria um tribunal que invalidasse o direito adquirido pela 
casa Mauá, Mac-Gregor e Ci", sobre os effeitos que lhe foram 
dados em penhor durante a solvabilidade do devedor. Na 
Inglaterra é sempre pl'otegido o possuidor bona {ide de 
penhores por valores adiantados, ainda mesmo que, antes 
de elle fazer o adiantamento, houvesse fraude em dispô r· dos 
effeitos empenhados. Assim se pratica a respeito de lettras de 
cambio, de conhecimentos de carga, ou de generos deposita-
dos nas docas, de acções, etc. >> « O que disse o correspon-
dente do Jomal do Comme'l'cio, responde Nabuco, não tem· 
applicação alguma á hypothese que foi julgada, a qual versou 
~obre o penhor de cautelas de acções já penhoraélas aos ban-
cos ; a questão julgada é se as cautelas de penhor eram pa-
peis de credito negociaveis no commercio, como exige o 
art. 273 do Codigo; se as cautelas de penhor, sem clausula á 
ordem, podiam ser constituidas em penhor mediante o en-
dosso; se todos os direitos incorporeos podem ser object.o 
de penhor, quando o art. 273 expressamente determinou só 
os direitos incorporeos manifestados pelos seguintes titulos: 
apolices da divida publica, acções de companhias e emprezas • 
. e papeis de credito Qegociaveis no commercio, A questão 
julgada é se o valor das acções, já dado em penhor, podia· ser 
objecto de outro penhor; ou se os agios das acções, incertos 
e futuros, podiam ser susceptiveis de penhor. >> · 
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Quanto ao ponto, porém, da accusação contra elle : 
cc O Sr. Barão de l\'lauá"na expo~iç~o de motivos de seu 

projecto, inculcando-se como vindicad<'lr das leis e d'a n:Íoral, 
reconheceu que havia um obstaculo para este seu proposito 
patriotico e moralisàclor, e este obstaculo consistia 'em que 
homens eminentes, com o ,desejo ele enriquecer depressa, 
abriam bancas de ·advogado, depois de terem sido ministros 
de Estado.\ Eu protesto ao S'enado que, nesta resposta, )lei ele 
tet· toda a longanimidade, que inspira uma consciencia tran-
quilla . · . 
• cc Desejo de enriquecer depressa. - ~ minha resposta se 
reduz a duas· palavras : quem julga os outros por si, . não lhes 
faz injuria. Nenhum fact9 da minha vida, senhores, autoris~ 
este conceito injusto; procurei a advocacia, não ·para enri-
quecet· depressa, não porque essa vida me causasse sympa-
thias, visto como os meus -habitas eram diversos, mas porque 
de-via- cumprir um compromisso sagl'ádo; e este compromisso 
erá a amortização de dividas ele que estava onerado, 'quando 
rrei:x;ei o longo ministerio que tive a honra de exercer no paiz. 
Ser-me-ia prohibiclo advogar, só porque fui ministro? 

'' l\'las o Senado se lembra de que, quando comecei a ad-
vogar,já tinha sido precedido por varões muito illustres, dos· 

.mais influentes e preponderantes entre nós, e tambem me 
animarem os exemplos praticados nos outros paizes. Conforme 
a legislação antiga, penso que não havia prohibição de que o 
homem poderoso advogasse. O Senado sabe que a advocacia 
outr'ora, em Roma, era exclusiva dos patrícios, os homens· 

__. então mais poderosos. Os advogados, pela nossa legislação 
antiga, eram reconhecidos como poderosos; mas os podero-
~os não eram inhibidos ele advogar. 

« A minha influencia ! A minha influencia, porque creei o 
Tribunal do Commet·cio e nomeei os juizes para esse Tribu-
nal ! Ha muita inexactidão nesta arguição. O Tribunal do 
Commercio foi. convertido em ·tribunal de 2a instancia, não 

- por acto do Poder Executivo, mas por uma lei; tambem não 
nomeei os juizes que compoem esse Tribunal. O Senado sabe 
que o Tribunal se compõe de juizes commerciantes, que são 
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nomeados por eleição dos commerciantes matriculados e de · 
juizes lettrados que são Desembargádores das Relações ; não 
ha nomeação de DeseÍnbargadores, mas apenas designação de 
Desemb,argadores para servirem nesse Tribunal. Ora, todos 
sabem que a designação de Desembargadores para servirem 
no Tribunal do Commercio não é favor, é antes um onús, 
que todos rejeitariam, se não fosse a idéa do serviço pu-
publico ... » 

Quanto á arguição de querer em·iquece1' depressa : 
« Qual é, porém, a prova que o Sr. Barão de l\iauá deu do 

meu desejo de enriquecer depressa pela advocacia? NegoCiar, 
não ·os serviços de jurisconsulto, mas a minha influencia, 
pois que outra cousa não significa o ajuste de causas com- . 
merciaes por - muitas dezenas de contos, como é notó1·io. 
Senhores, eu repillo esta injuria atroz, que me lànçou o 
nobre representante da casa l\'Iauá; comprehendeis que quem 
negocia a sua influencia, negocia conforme o resultado das 
causas; mas eu protesto perante o Senado, tendo a Deos por 
testemunha, que ainda não me encarreguei de uma causa em 
que me associasse com a parte sobre o resultado; nunca con-
tratei uma 'quota litis, mas antes tenho rejeitado muitas; os 
meus ajustes são sempre- qualquer que seja o resultado. Se 
por ventura tenho tido alguma retribuição vantajosa, não a 
tenho exigido; mas ou a tenho ajustado, ou as partes m'a têm 
offerecido (J). 

(1) Mais tarde Nabuco se prçmunciará, em carta a Duarte de 
Azevedo, sobre a conveniencia de permittir a quota litis : 
" ... Cumpre dizer com franqueza·que, adaptando no Regulamento 
(das Custas) a liberdade das convenções, comprehendeo a quota 
litis, deixando á consciencia do advogado, e á acção disciplinar, 
que mais cedo ou mais tarde se ha de conceder á Ordem respe-
ctiva, a exageração que possa haver, a qual aliás tem o remedio 
do vicio da lesão. Permittida como está a usura, e com ella até o 
anatocismo, não ha raz.ãó para manter-se uma prohibição ana-
Ioga. A prohibição absoluta da quota litis em utn paiz que não 
tem a assistencia judiciaria, é muitas vezes fatal áquelle que não 
tem Ip.eios para fazer valer o seu direito, e reivindicar o que é 
seu. E preciso olhar para o verso e re"\•erso das coisas; tal pro h i · 
bição aproveita principalmente áquelle que está de posse da for-
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« Ora, em nenhum paiz do mundo é rirohibiôo que os ad-
. vogados ajustem a retribuicão, que julgãm devida pelo seu 
. trutalho ou recebam as retribuições, que as partes generosa-

mente lhes dão; mesmo em França, onde ha mais restric-
ções, onde a policia dà advocacia é mais rigorosa, •. mesmo 
ali i o que se prohibe ao advogado é a quota litis, ou o. inte-
resse no resultado; o que lá se prohibe, é que elle exija, é que 
elle demande as partes. 

« Não contratei o patrocínio da causa, a que o Sr. Barão de 
Mauá alludio, por muitas dezenas ele con.tos. Fallo com fran-
qu~za ao Senado; apezar do desejo de em:iquecer que o Sr. 
Barão me attribue, eu me esc-qsei do patrocínio déssa causa; e 
só a acceitei por .motivos que sobrevieram e depois de muitas 
instanc~as. A parte offereceu-me ·a quantia de 20:000$ , que 
acceitei, e foi esta a quantia, pór que me encarreguei desfia 
eausa. Ora o Sen~do não achará exagera.da esta quantia pot' 
uma causa tão extraordinaria, com discussão nos autos, dis-
cussão na imprensa·, uma causa que não podia deixar de tra-
zer, além do .trabalho, muitos desgostos e comprométtimentos. 

« Senhores, não ha nada mais inverosímil, mais ridiculo, 
do que o contraste que o nobre representante da casa l\luuá, 
Mac-Gregor & Cia, quiz estabelecei', inculca ndo-se elle fraco e 
inculcando-me poderoso . Eu poderoso, senhores, porque fui 
~inistro, quando ha tantos ex-ministros que tamnem advogam 
e têm _por si condições mais vantajosas, condições de maior 
influencia do que eu tenho! Entretanto o Sr. Barão de Mauá, 
é fraco; o Sr. Barão de Mauá, com numerosos socios que por 

. elle se esfórçaram, identificados na mesma causa e no mesn'lo 
interesse : o Sr . Barão , ajudado por tantos am igos poderos?s 

e ex-ministros; o Sr. Barão de Mauá, dispondo de muitó di-
nheiro, dinhei_ro que é a cabeça de Medusa, que pe~rifica 

tudo nesta nossa época tão materialisada! >> (1). 

tu na alheia, ou autoriza cessões escanclalosas de heranças e for-
tunas, conseguidas por espec1lladores ele })l'ofissão, que não são 
advogados. " (F e-\rereiro, 1875.) 

(1 ) Mauá fallara e escrevera a,ú ú•Mo e Nabuco retrucara, offen-
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III. -Impedimentos políticos de Nabuco 
na advocacia. 

Em muitas causas Nabuco rejeitou o patl'ocmw mais lu-
CI'ativo para assumir o da parte menos opulenta, pot' causa do 
principio de direito envolvido nellas; como elle mesmo disse, 
não pactuava quota litis; mas qualquer que fosse o seu escru-
pulo, a vida de advogado, como confessou, « não lhe cau-
sava sympathias, visto como os seus habitos eram divet•sos . » 
Tanto Teixeira de Freitas como Nahuco eram mais juriscon-
sultos do que adcvogados. A ·defesa das causas, de que eram pa-
tronos, tomava-lhes o tempo, despertava-lhes a imaginação, 
era feita coi11 solicitude e zelo, com amor e interessé ;·perdiam a 
lembrança dos honorarios, para se apaixonarem pela con~truc
ção do direito, fosse este a propriedade ou a liberdade dos seus 
clientes ; mas toda essa parte da sua vida, intelligencia, e 
esforço , por isso tnesrno que não et'a gl'atuita, que era, no 
melhol' sentido da palavm, mercenal'ia, mostra-se hoje caduca, 
ephemera, secundaria, inferiol' . Duvido muito que, do que es-
crevel'am como advogados, qualquer dos dois, excepto os pa-
receres, quizesse salvar uma pagina, por mais maravilhosa 
que parecesse a argucia, a suhtileza, a dialectica, ou a archi-

dido.; os annos gradualmente amorteceram aquelle resentimento, 
e quando a catastroph e financeira colhe a Mauá, elle se acha, desde 
muito, reconciliado com Nabuco, que altamente o apreciava. O 
Visconde de Mauá (Irineo Evangelista de Sou za) foi o mais em-
prehendedor e patriota dos nossos banqueiros de Estado : como 
capitalista tinha grande envergadura e coragem industrial, e .fqi, 
como intermediario, um podet·oso factor da abertura e progresso 
do paiz, um despertador de grandes iniciativas (estradas de ferro, 
illuminação a gaz, navegação do Amawnas, tram-vias o:u carr·is 
urban?s, telegrapho submarino , etc.); como financeiro, era, po-
rém, um espírito sempre entrenublado pelas ficções do papel 
moeda. Mauá acompanha o e nterro de Nabuco, elle mesmo já 
mortalmente ferido. Sua biogl'aphia foi habilmente escripta pelo 
Conse lheiro Souza Ferreira, antigo redactol' do Jo1·nal elo Co m-
mereio. 
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tectura jurídica. Em primeiro lugar, ha ·alguma coisa de hu-
milhªnte, para a nobreza elo . pensamento, no espectaculo de 
uma _grande intelligencia pondo toda a sua penetl'ação, scien-
cia, recursQS, -ao serviço, p'or exemplo, d~ uma operação com-
mercial, de uma especulação ou esperteza, pol' mais Jegitima 
que seja; · em toda demanda ha em geral, de cada lado, al-
guma ·coisa que o advogado tem ele. mitigar, esconder ou ex-
plicar; adquire-se, legitimamente, sem delicadeza ; fazem-se 
contractos p~rfeitamente validos, sem nenhum requisito mo-
ral; o direito mais puro póde ter o!'igens impurissimas, 
formar-sê como a transparencia elo gelo sobre a agua esta-
gnada; ha uma grande parte n'elle, em que a ethica social 
manda attencler á rqanutenção ela lei, antes que á honorabili-
dade do facto. O advogado que só defendesse o direito puro, 
sem . liga, seria . um D. Quichote, /mas um temperamento· 
assim, provavelmente preferiria tomar .a defesa gratuita elo 
djreito, combater a violencia, a oppressão, a indignidade, 
sem outi'a paga senão a propria reivindicação moral, o me-
lhor emprego possível da vida e da energia. 

Além das restricções que se impunha, Nabuco, logo em 
1866, teve que renunciar a uma importante parte ela sua advo-
cacia, entrando para o Conselho de Estado. Tudo que, de perto ' 

· ou de longe, pudesse parec: r materia administrativa, ficou 
excluído de suas consultas e trato foren se. Era uma conside-
ravel reducção nas rendas do seu escriptorio. Nabuco sabia o 
que sacrificava acceitando o cargo; por isso não teve escru-
pulo em accumular .as suas novas funcç'ães publicas com a 
profissão de advogado, que não exerceria mais para tudo em 
que pudesse ser ouvido o Conselheiro de- Estado ('1). 

(1) Ao assumir, em 1866, a presidencia do Instituto dos Advoga-
dos, Nabuco, agradecen(J.o a honra da nomeação, dirá em refe-
rencia á presumidaincompatibilidade : " Esta honra, meus colle-
gas, ainda mais lisongeira me é por um motivo especial, que ves 
explicarei. Nomeado Conselheiro de Estado extraordinario por 
Sua Magestade o Imperador, eu não deixei o exercicio da nossa 
prQf\ssão; mas continuei nella com o animo de não defender cau· 
sas e negocias, que tivessem alguma relação com a administt'ação 
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Se desde '1866 o Conselho de Estado o obrigav~ a desistir 
da melhor parte, talv_!'lz, da sua banca, o contracto do Godigo 
Civil o forçará, desde Janeiro de '1813, ·ate á morte quasi, a 
renunciar de todo a advocacia. Assim Nabuco, primeiro in-
terrompido por dois ministeriõs, depois limitado pelo Conse-
lho de Estado, por ultimo, impedido pelo Codigo Civil, não 
terá nunca tempo nem liberdade de tirar da sua profissão as 
vantagens 'que ella lhe offerecia, e que, sem a politica, lhe 
teria de certo trazido. 

IV. - Presidente do Instituto da Ordem dos 
Advogados. - Assistencia Judiciaria. 

Depois de deixar o ministerio da Justiça, em '1866, onde 
propuzera ao Parlamento a creação da Ordem, Nabuco e eleito 
presidente do Instituto dos Advogados. Nabuco revela logo 
a sua actividade característica, o seu constante revolver de 
idéas, a sua productividade creadora, nas propostas que faz; 
reconhece, porém, o descanço, o marasmo invencivel da época, 
e recolhe-se ao seu Gabinete, onde, para sentir a agitação 
das idéas, o movimento, a vida do espirito, só tem que olhar 
em torno de si para as altas estantes que o rodeiam. A serie 
de questões, que uma 'vez elle distribue ent1·e os membros da 

publica. Não me pareceu incompatível o exercício da advocacia: 
1. 0 Porque a pequena retribuição do cargo ele Conselheiro de 
Estado, retribuição que a lei chama gratificação, mostra que ac-
tualmente esse cargo não é senão um accessorio de outras pro-
fissões; 2. 0 Porque os membros da magistratura, do magistel'io, 
do exercito e da armada, e todos os empregados de diversas 
classes e jerarchias, têm continuado no exercício, sendo C0nse-
lheiros de Estado. Porque razão, a profissão de advogado, a mais 
independente das profissões, e tão nobre e digna como as outras, 
ha de ser incompatível? A vossa· nomeação confirmou-me na 
convicção - da não incompatibilidade, porque não teríeis no-
meado vosso Presidente aquelle que não pudesse figurar legal 
mente no quadro elos advogados. " 



.... 
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Ordem é um documento interessante, um traço·das_suas affi-
nidades, como jurisconsulto e tambem dos pontos fracos ou 
melindrosos da nossa jurisprudencia ( 1). Outro signal da su a 

(1) Mem~rias para serem lidas no annive-rsario do Instituto 
em 1867: 

" 1.a 0s defeitos do nos~o Codigo Commet'cial. - Ao DI'. Au-
gusto Texei!'a de Freitas. 

" 2.a O nosso Dii'eito Crimin al ·admitte as rp.1eslões prejudiciaes, 
ou reservadas a outras juriclicções , oli depend entes ele outras 
jur isdicções, v. g ., ela jurisclicção' civil quan lo ás questões de pro-
priedade e contratos, ou da jurisdicção ecclesiastica, quanto ás 
questões da validade . dos casamentos? Ou podem as jurisdicçõos 
repressivas decidir - pu morlum eausce- todas essas questões, 
quando · elementares dos Cl'imes? Essas decisões proferidas -
summatin} - constituem cousa julgada, quanto as acções cíveis 
relativas ao mesmo objecto ? - Ao Dr. Car·los Artlwr Busch 
Varell a. 

"·3.a O que é cousa julgacla, segundo o nosso Direito Criminal ? 
Comparação elo nosso direito com o direito elos outros paizos. 
Influencia reciproca da cousa julgada no civel e no Ct'ime. - Ao 
Dr. Luiz Joaquim Duque-Estrada Teixara. 

" 4.a A jurisclicção administrativa, como ell a existe entee nós. 
Comparação com a dos outt;os paizes. Defeitos . Desenvolvimento 
ele que caz'ece. - Ao DI'. Pauli\'IO José Soares de Souza. 

"5.a A liberdade de testar, conforme a nossa lei. Direito ele ou-
tros povos. Deve ser ella mais ampla, .a bem da influencia do 
poder patemal, ordem ela família e in teresse dos filhos? - Ao Dr. 
Agostii1ho Marques Perdigão Malheiro . O Sr. Presidente chama a 
a tten ção elo coll ega encarregado desta Memoria sobre a mo-
derna obra elo Mr. Bonnal relativa á liberdade de tes tar, e sobre 
o artigo ele Mr. Passy (Jot,nal elos Economistas, de SetembÍ'o 
de 1866.) 

" Trabalhos para serem impressos na Revista do Instituto, o 
·discutidas e decididas pelo mesmo Institu to nas conferencias elo 

- anno de 18G7 : 
" t. a These.- A profissão do advogado é uma funcção ou em-

prego publico?.::_ Ao Dr. Honorio Augusto Ribeiro . 
" ~-a O advogado falta aos devere:;; e á honra da profissão, to-

mando uma causa má, ou defendendo sobre a mesma materi a, 
posto que em diversas causas., o pró e o contra? Distincção em 
inateria crimin al e civil ? - Ao Dr. Joaquim José Teixeira. 

" 3.~ Pócle o advogado, sem offender a dignidade da pi'ofissão, 
assignar as allegações ele outrem, qi.te não seja collega e impe-
dido ? - Ao Dz·. Caetano Alberto Soares. 

" 4.• Se o sacador de uma lettra vem a aclquiril-a por via do 
endosso , quicl? L a Fica extincta pela confusão e exonerados os 
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iniciativa, da sua quasi impossibilidade de não traçar um ro-
teiro novo, de não abrir uma clareira que assignale ·a sua 

endossadores, abonadores e acceitante '? 2." Se o acceitante ' tinlia 
em seu poder provisão de fundos, qual a acção ·do sacador para 
haver essa provisão? Doutrina? Juri.;prudencia? -Ao Dr. Igna-
cio Manoel Alvares de Azevedo. 

" 5.• Quando a locação é mercantil? Seu caracter e req uisitos? 
Doutrina? Jurispruclencia?- Ao Dr. Antonio Gonçalves Barbosa 
da Cunha. 

" 6." Razão de ordem : Os cheques existem ha mais ele um se-
culo em Inglaterra. A França os adaptou pela lei de 14 de Junho 
de 1865 (Vid.) . Entre nós a lei n. 1083 de 22· de .Agosto de 1860, 
art. 1.0 §· 1. os admittio com o nome de- recibos e mandátos ao 
portador - , estabelecendo o seu prazo, o seu íninimo e o direito 
regeessivo do portador contra pas8ador. Questão : o dieeito re-
gressivo do portador contra o passador não depende do protesto 
de não pagamento? Douteina? Jurisprudencia. - Ao Conselheiro 
Benevenuto Augusto de Magalhães Taques. 

" 7." Admitte-se a compensação de dividas no caso de fallen-
cia? Doutrina? J urispruden·cia. -:- Ao Dr. Alb~rto ·Antotüo Soares. 

" 8." As transacções são translativas, ou meramente declara-
tivas ? (Veja-se a Revista de Legislação e Jarispt'Uclen.cia de 
Abeil de 1866.) - Ao Dr. Luiz Antonio da Silva Nunes. 

" 9.• Quando é que o empeestimo de acções, ou titulas ao por-
tacloe, se póde consicleear commodato e quando mutuo? (Veja-s·e· 
Revista de Legislação e -Jurisprudencia de Junho de 18(16.) -
Ao Desembargador hidro Borg·es Monteit'O_. 

" 10.• Os tribunaes llódem, mediante o recurso dos r éos, aggra-
var as penas que lhes foram impostas? Doutrina? J urispruclen-
cia.- Ao Dr. José P edeo de Fig ueieedo Carvalho. 

" 11.• A disposição final do Art. 146 elo Codigo Criminal: " Em 
" todo o caso a acquisição é nu~la, n é t.ão absoluta que compre-

·ll éncla o caso de ser o réo ·abs9lv_ic\o? Dada essa intelligencia 
absoluta, póde ser ella combinada com a disposição do Art. 68 ela 
lei de 3 de Dezembro çle 1841?- Ao De. João ela Rocha Miranda 
o Silva. , 

" 12.• Visto o art. 161 ela Constituição; Visto o art. 573 § 1.0 elo 
Regulamento n. 737 de 1850; Visto o art. 674 elo mesmo Regula-
mento: A nulliclade llrovenierlte da falta dé conciliação, póde ser 
mtificacla pelas partes ? - Ao De. Padre Francisco José ele Lemos. 

"13.•. Os títulos ao portador são :usceptiveis ele reivindicação, 
quando perdidos, roubados, etc.? Não obsta o principio em que 
repousa a boa fé elo commercio - a posse vale titulo? - Ao Dr. 
Joào Alves da Silva e Oliveiea. 

" 14.• Visto o :l!rt. 893 do Codigo do Conunercio, o fallido que 
preenche as -condições da con~ordata póde ser rehabilitado? Dem-
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estada em uma posição qualquer, a sua passagem por alguma 
com missão, é a sua proposta, desde que toma posse da pre-

trina?' Jurisprudencia ? - Ao Dr. Augusto Teixeira de Freitas 
Filho. _ 

" 15.• O que se entende por - crime ela mesma natureza -
para constituir a circumstancia flggravante ela reincidencia do 
art. 16 § 3.0 do nosso Cocligo Criminal? Comparação da reinci-
dencia, conforme o nosso Cocligo, fundada em crime da mesma 
natureza, e a reinciclencia, conforme o Cocligo francez, fundada 
na quantidade e qualidade ela pena cumprida pelo réo? Veja-se 
a lei feanceza de 13 de Maio ele 1863.- Ao Dr. Sizenanclo Barreto 
Nabuco ele Araujo. · . 

" 16." A locação é um direito real ou pessoal ? Doutrina ? A 
nossa legislação e a elos outros povos? - Ao Dr. João Monteil'o 
da Luz. 

" 17.a Pócle•clar-se em penhor um titulo hypothecario? É possí-
vel a hypotheca de hypoth eca em face da nova lei hypothecaria? 
- Ao Dl'. Antonio Americo de Uneclo . 

« 18." Razão ele ordem: - Visto o art. 802 do nosso Cocligo 
Conunercial, o desvio ou applicação de fundos ou valores, de que 
o fallido tivesse sido depositaria ou mandatario, é um dos casos 
de quebra fraudulenta. Mas este facto, que é um estellionato, não 
ill!porta fraude contra a massa, mas contra credores particulares 
ou inclividuaes . Questão : Esta disposição do nosso Codigo é con-
forme á doutrina? Porque não comprehendeu o nosso Cocligo, 
como casos ou elementos ele quebra fraudulenta, por igualdade 
de razão, o roubo, a falsidade e outros estellionatos commettidos 
ccmtra os credores ela massa. Compai'ação dessa disposição com 
a elo art. 593 elo Cocligo Commercial francez, que excluio todos 
os crimes contra credores particulares, e os attribuio ao fóro cri-
minal. - Ao Dr. Firmo ele Albuquerque Diniz. 
- . " 19.• Razão ele ordem: A frança trata de supprimir a prisão 
civil (contra inte par corps.). Um projecto de lei foi pelo governo 
apt•esentado ao Corpo Legislativo na sessão elo anno passado. O 
proceder dessa nação civilisada, cuja legislação, aliás, em mate-
r ia de fraude é tão preventiva, obriga ao Presidente elo Instituto 
a chamar a: sua attenção e estudo sobre a seguinte Qp.estão : 
L 0 A prisão por dividas é legitima, applic:avel, como ella é, a fa-
ctos que não têm caracter criminal ? 2.0 E ella effl.caz para garan-
tia elo verdadeiro credito ? Chama tambem a attenção do collega, a 
quem vai encarregar do exame desta materia, para uma lição 
ineclita do peofessor Rossi, que vem inserta no Jornal dos Eco-
nomistas de Maio de 1865, e para a discussão da Sociedade ele 
Economia Política no Jornat elos Economistas de Março de 1866. 
- Ao Dr. João Bar)tista Pereira. 

" 20.• Razão de oedem: A França tornou livee pela lei de 18 de 
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sidencia, para que o Instituto preste assistencia aos indigen- . 
tes nas causas cíveis e crimes ('l) . "Não dependia d'elle, infe-

Julho de 1866, e só dependentes ele certas medidas ·regulame'nta-
res, o officio ele cot•retor (Vide Moniteur Universel de 30 de 
Junho de 1866). Questão: Convirá tambem tornar. livre entre nós · 
essa profissão?- Ao Dr. Aureliano Candido Tavares Bastos. 

" 2f.• A acção confessaria pela qual : 1.0 Aquelle que não tem 
servidão para o seu predio e pela nij,o ter, está na collisão ele o 
deixar inculto, pócle obrigar o vizinho a .preslar-lh'a pelo lado 
pot' onde menos perda f!lça, indemnizanclo-o? 2. 0 Aquet.le que não 
tem o aqueducto para poder regar as suas terras, ou para esgo-
tal-a5, cjuanclo se inundam, póde obrigar o vizinho a pres'tar-lh'o, 
indemnizanclo-o? É incompatível com o. art. 179 §· 22 da Consti-
tuição, que só autoriza a clesappropriação pelo bem publico le-
galmente verificado? Essa disposição do Dii'eito Publico compre-
hencle as relações elo Direito Privado e uso da propriedade entre 
os cidadãos? Q"ual o direito dos outros. povos constitucionaes a 
este respeito?- - .Ao Dr. Antonio Ferreira Vianna. 

"22.a O credor que- propõe a acção ele excussão elo penhor, e 
que, propondo-a, recon hece ou confessa virtualmente o penhor, 
tem necessidade de ajuntar titulo ele penhor, assignado por elle 
mesmo, ou sómente deve ajuntar o titulo · pelo qual o réo se 
obriga e con.stitue b penhor em garantia da obrigação? Doutrina? 
lntelligencia do art. 271 elo Codigo elo Commercio, combinado 
com os arts. 281 e 282, que estabelecem a acção directa e con-
traria elo penhor, isto é, de remissão e excussão. Jurispruden-
cia ? - Ao Dr. Domingos ele Andrade Figueira. 

23.' A disposição elo art . 262 elo Cocligo Criminal, segundo a 
qual não ha acção de furto entre marido e mulher, ascendentes 
e descendentes, é applicavel e commmll ao crime do estellio-
nato? Doutrina? Jurisj:>rudencia? - Ao Dr. Joaquim José ela 
França Junior .. 

" Findo o trabalho ·da distribuição das memorias e theses entre · 
os collegas, o Sr. Presidente "• diz a acta da sessão, «_declara que 
fariam elles um grande serviço ao Instituto e ao fõro,·se, durante 
as férias, tratassem ele colligir os casos importantes ele jurispru'-
clencia, de que se houvessem encarregado, no corrente anno, 
como advogados, ou ele que tivessem noticia, fazendo delles um 
relataria, e dizendo como foram julgados. Considera esse traba-
lho ele grande importancia, podendo elle formar um excellente 
cabedal para ser no · futuro consultado pelos advogados em tea-
balhos ·identicos e pelos juizes nas suas dec isões, que, desta 
sorte, se tornariam mais uniformes. " 

(1)-Acceita a sua proposta "• cli:z; a acta (5 ele Novembro, 1866), 
Nabuco " declara que a medida proposta não é completa, porque, . 
para sel-o, depende ella do Poder Legislativo. Sem duvida a as-
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iizmente, modificar com a sua actividade intellectual o espí-
rito d~ inercia, .desanimo, e apathia, que iputiliza as nossas 
associações todas e não consente ás que duram. senão uma 
vida intermittente. 

sisterici-a judiciaria não consiste sómente no patróc.inio do advo-
gado; mas, e principalmente, na isenção das custas e elos impostos 
ei:n que as demandas importam. Mas se não SJ8 pócle tudo, faz-se 
o que é possível. No estado actual ela nossa legislação, e atten-
denclo-se ás despezas que uma demanda custa, póde-se dizer, sem 
medo ele errar, que a ig ualdade perante a lei não é senão uma 
palavra vã. Que im porta ter o direito, se não é possível mantel-o? 
se um outro pó de vir privar-nos clelle'? Que importa ter uma re-
clamação justa, se não podemos apresentai-a e seguil-a pQr falta do 
dinheiro? A lei é, pois, para quem tem dinh eiro, para .qaem póde 
supportar as clespezas das demandas . Ê assim que, confiados na 
impotencia dos · r eclamantes1 muita gente ha que atrevidamente 
usurpa os direitos alheios. E assim que muitos infelizes teansi-
gem, por infiú1o peeço, sobre direi tos i.mpor.tantes. Este estado do 
cousas affiige a moral publica, mostea que o direito de propeie-
dade ainda não esta cercado elas garan tias que lh e convêm. A~ 
nações mais civilisada.s, como a França, Belgica, Hollancla e Ita-
lia., ja têm estabelecido a assistencia judiciaria. Porque o Brazi l 
não ha de tambem attender a e]Sta necessidade, que tanto inte-
ressa a moral, como á liberdade individual e aQ direito de pro-
priedade? O Instituto eleve attffi.1der e discutir esta materia paea 
representar sobre ella ao Poder Legislativo . " 



CAPITULO V 

NABUCO CONSELHEIRO DE ESTADO (1866-1878) 

I. - Os Precedentes. 

Nabuco entrara tarde para o Conselho de Estado, como 
entra1·am quasi todos os nossos politicos, no tempo em que o 
Imperador tinha zelo por aquelle Conselho, e considerava o · 
cargo de Conselheiro de Estado como a consagração . do esta- · 
dista, do homem de governo, provado já no estagio do Minis-
teria, do Senado e da administração. Como a média de vida 
activa e robustez intellectual ia decrescendo, por assim dizer, 
de geração em geração, o que succedia com a demora imposta 
pelo Imperador aos que deviam um dia fazer parte do Con-
selho de Estado é que elles em geral chegavam á ultima ,ins-
tancia politica já fatigatlos e sem forças para os estudos e ti'a-
balhos aturados que ella impunha. Nabuco, desde joven, fôra . 
Conselheiro de Estado de facto,_ porque era seu pÇ!.recer que 
as -administrações successivas, de todos os matizes politicos, 
pediam em materias das que costumavam ser· levadas ao Con-
selho de Estado; desde o núnisterio de Eusebio de Queirós, 
elle redigia regulamentos, como o das correcções dos juizes 
de direito (decreto ·de 2 de Outubro de 1.851.), que eeam publi-
cados sem uma alteração; fôra a elie que incumbi"ra, n'est:e 

III. 30 
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genero, a organií'.ação de uma . serie das no_ssas principaes 
leis, ou com outros,- como com Carvalho Moreira (Barão 
de Penedo), que antes de ent1·ar para a diplo.macia prestava a . 
mesma ordem de serviços ao governo_( 1 ), e os demais mem-
bros da Commissão, nos Regulamentos do Codig~ Commercial, de que grandes partes são exclusivamente suas : « o Nabuco 
salvo1t o Co digo Comme1'cial », costumava dizer Paula Bapti-
sta (2),- assignalando-se sempre, nascummissões de que fazia 
·parte, a sua contribuição pessoal, ou sem auxiliar, como nos 
Regulamentos Hypothecarips. Consultavam-no a cada duvida 
séria, muito antes que elle fosse Conselheiro de Estado, os 
ministros de todos os partidos : Eusebio de Queirós, Paraná, 
Rio.:.Branco, Caxias, Olinda, · Abrantes, Taques, Sá e Albu-
querque, Ferraz, Souza Ramos, Zacharias, Furtado, sem que 
falte talvez um nom!;l á lista dos que submetteram ao seu 
exame graves questões de alcance político, licita de que faz 
parte o proprio Imperador. Entrando para o Conselho de 
Estado em 1866, Nabuco não fazia senão continuar, com as 
obrigações e a remuneração do cargo, o desempenho de uma 
funcção que estava exe1·cendo graciosamente desde 1850. O 
voto político, que tinha que dar no Conselho de Estado 

· · perante o Imperador, era o mesmo que elle emittiria na tri-
buna do Senado, fosse ou não fosse · Conselheiro de Estado; 
os pareceres, regulamentos, projectos de lei, que incumbiam 
ao Conselho de Estado sobre questões administ1·ativas, eriun 

(1) São d'ell e, além da collaboraçã.o nos Regulamentos Com-
merciaes, o da Casa de Correcção, o -do Corpo Diplomatico. 
Carvalho More~ra (Penedo) era uma notabilidade do fóro e Pre-
sidente do_ Instituto dos Advogados, depois de Montezuma (Vis-
conde de Jequitinhonha) e antes de Caetano -Alberto Soares. No 
seu escriptoric:> trabalha,,am, como estagiarias, Francisco Octa-
viano, Arêas (Visconde de Ourei11), Olympio Machado e José de 
Alencar. 

(2) Ouvi ' essa reminiscencia ao dr. Teixeira de · Sá, do Recife . 
Nabuco era gt•ande admiradot' da faeilidade, brilho e originali-
dade do talento de Paula Baptista, de quem costumava referir 
muitas anecclotas e episodios parlamentares. Paulil Baptista, por 
seu lado, conservou, at~ o fim, verdaqeira 'fascinação por Nabúco. 
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trabalhos da mesma natureza dos que lhe haviam sido . 
commettidos, desde o Gabinete Monte-Alegre, por ql).asi todos 
os .Ministerios. 

Vimos a parte que Nabuco teve nas grandes questões poli-
ticas sujeitas ao Conselho de Estado desde 1.866, comó as 
que se referiam á guerra do Paraguay, á emancipação, á 
questão Argentina, á questão religiosa ; o seu trabalho, como 
Conselheiro de Estado, era, porém, de cada dia, e, como servio 
doze annos o cargo, seus pareceres formam uma ·collecção çle 
muitos volumes, vasto repertorio de politica administrativa. 
Era, de todas, para Nabuco a mais àgradavel de suas tárefas 
diarias essa do Conselho de Estado, que satisfazia a vocaçã0 
do político e do jurisconsulto. A advocacia não era· um ver-
dadeiro prazer para elle, cujo espírito jurídico _se tinha for ... 
mado na magistratura, e a política, isoladamente da admi-
nistração, parecia-lhe vaga e abstracta. 

Até á morte, elle redigirá os seus pareceres de ·Conselheiro 
de Estado com amor ; elles são o seu constante tributo á 
causa publica, tributo desinteressado, porque a · remune-
ração não compensava o trabalho, e porque elle o prestou, 
dut·ante perto de dezesejs annos, sem remuneração alguma, a 
todos os governos, considerando-se pago, da requisição do 
seu tempo e sciencia , com o lustre que da sua penumbra 
pudesse dar á administração do paiz. 

Só a publicação integral dos seus pareceres, - faltam no 
seu archivo alguns de 1.875,- daria idéa perfeita: do que foi 
a sua obra como Conselheiro de Estado, e faria conhecer o 
que ha ele mais importante ÍJ.'ella: não a sua vastidão, nem o 
seu merito juddico, administrativo ou político, e sin} o seu 
valor moral, sua integridade, sua consciencia. Resumirei-
entretanto, e um pouco ao acaso, algumas das opiniões emit-
tidas por Nabuco para dat· um tra-ço da divet·sidade e alcance 
d'aquella obra . O Conselho de Estado era, com effeito, uma 
especie de oraculo de Delphos, ao qual se traziam todas as 
perguntas imaginaveis. 

/ 
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11. - Questões de escravidão, 

. . . 
, . Uma serie de pareceres em um assumpto que se póde châ-
·inar a pedra de ' toque do homem de Estado· da epoca, a 
escravidão, illustra bem ó espírito complexo de Nabuco, a 
marcha de suas idéas, ao mesmo tempo que suas tendencias 
humanitarias o seu i_nstincto de defesa e protecção social. 

. O seu objectivo erà, desde 1865, a emancipação, mas a sua 
maxima fundamental foi sempre a qilé .formulou em '1854 : 
«"Um governo, ·a menos que não conheça suá missão, não 
-póde, por amor · de um interesse, comprometter os outros 
interessés da so'ciedade; é na combinação de todos elles que 
c'on'siste o grande problema da administração publica. » (Dis-
curso de -17 de Maio.) , 
. i. ----"-Se o escravo que entra dé fó1·a do paiz depende, para 
gozar de liberdade, de carta de alforria passada pelo senhor, 
-ou fica manumittido ipso facto? Se os antigos senhores in cor 
rem nas penas do art . 179 do Codigo Criminal ou estão 
sómente sujeitos á acção possessoria? -A questão era sus-
citada a ·respeito .de escravos vindos do Estado Oriental. O 
.parecei' de Nabuco é que · o escravo é, isjJo facto, por entrar 
no paiz vindo de fóra, libérto em virtude de lei de 7 de Novem-
bro ; que o senhor que o retem na escravidão commette o 
facto previsto pelo .art. 179 do Codigo Criminal (reduzir 
pessôa livre . á escravidão). O senhor não tem outro meio 
senão propôr a sua acção para revocar o mesmo liberto á 
escravidão, provando que elle fugiu para fóra do Imperio, 
.e o liberto, sendo violentado pelo senhor, póde soccorrer-se ao 
-interdicto uti-possidetis, requerendo mandado de manutenção 
em súa liberdade, até ser condemnado por sentença irrevo-

' gavel (23 de Outubro, 1868). _ 
, 2. -Se o perdão dos escravos condemnados a galés per-
petuas annulla a condição social d'elles? - A Secção não se 
pódé conformar corn o parecer da Secretaria. O escravo, con-
demnado a galés · perpetuas, está para sempre perdido pelo 
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senhor. A eontingencia unica que póde fazer cessar essa ~pena 

perpetua é o perdão conferido pelo Poder Moderador. Mas d 
perdão é uma graça, é J.Hn favor, e assim não pód_e a graça 
ter o effeito odioso de restituir á . escravidão aq1,1elle a quem 
foi concedida. Se tal effeito a graça pudesse ter, não deveria 
i;ier concedida sem conceder-se tambem ao condemnado à 
escolha entre ella e a continuação da pena, porque -esta bem 
póde ser para elle menos repugnante que a escravidão para 
a qual volta. » · 

3. - Se a nullidade, comminada pelo Decreto de HS de 
S~tembro de 1869 ás v~ndas de escravos, ou sejam pai'ticu·-
lares ou judiciaes, sepa1:ando-se o marido da mulhe1·, o filho 
do pai e da mãe, salvo se forem maiores de 15 annos, 
afTecta egualmente as permutas e as doações, e se a alforria 
concedida a um escravo. casado aproveita ao -outro conjüge e 
aos filhos, cuja separação a lei peohibe?- Em Santos simu-
lavam-se doações a terceiro, que logo vendia a outrem, ao 
compradoi', o escravo que o dono queria alienai'. A Secre-
taria (Director, André Fleury) responde - sim, em a1ribos 
os casos; o Barão de Tres Barras (depois Visconde de Ja-
guary), relator, responde não e não. O voto em separado de 
Nabuco é sim e não: « Em meu conceito todos os contract_os.. 
que importam transmissão da propriedade e usofructo dos 
escravos, ~ e portanto a separação prohibida pela lei, incorrem 
na núllidade que ella fulmina. Benigna amplianda _et odiosa 
1·est1'ingenda. >> · 

4. - Questão preliminar, relativa aos escravos extradita- . 
dos, suscitada pelo GovernQ francez para poder entrar na nego-
ciação de um tratado de extradição. - Á FranÇa repugnava 
entregar antigos escravos, que tinham adquirido a liberdade, 
fugindo para o seu territorio. Estava prompta a ent1·egar o 
criminoso á pena, mas nunca o escravo ao captiveiro. A 
duvida é se o Governo póde, em fáce da le_gislação ..civil e: 
penal, annuir á proposta do Governo Francez·, isto é, se pócle 

. equiparar o reo escravo ao livre quanto á materia da extra- : 
dicção. Nabuco não hesita em adherir á proposta da Legaçãó 
de França, « visto como essa proposta assenta indirecta- · 
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mehte - nos mesmos motivos que obstavam ao accordo ·de 
extradição em 4857, motivos aliás reconhecidos pelo Go-
verno Imperial, . quando na Nota de 13 de Junho de 1868 
sabiamente prescindiu da questão da devqlução dos escl'avos 
profugos. A verdade é que, conforme á celebre circulai' do 
Ministerio da Justiça de França, de õ de Abril de 1841, 
cuja doutrina é geralmente reconhecida, a ext1·adicção, mo-
tivada por um crime especificado, não póde ser aproveitada 
ou ampliada para o julgamento de outros crimes, e maxime 
os crimes pelos quaes não se concede extradicção, como são 
os . politicos . Por analogia d'esse principio, e por mÓI' força 
de razão, seria iniquo que a extradicção concedida por causa 
de um crime, viesse prejudiéar a liberdade que o extradito 
obteve desde que pisou o solo da França e de que gozal'ia 
se lá estivesse. Cumpre attender que, na questão de que se 
ti'ata, não ha I'eciprocidade, porque a França não tem escravos 
e o Brazil os tem; e pois a França, como sobe1·ana do lugar do 
asylo, é competente para excluir da convenção essa questão 
excepcional .(n ». 

5. - Projecto de Regulamento para a lei de 28 de Setem-
bro subinettido ao 'exame. da Secção. - Nabuco intervem com 

(1) São- importantes, para a ·historia política da escravidão no 
Brazil, os documentos d'essa Consulta. Em 1857 não se celebrou 
o tratado de extradição com a França, porque fizemos questão 
da devolução dos escravos. Em 1868 tratou-se novamente do 
project6. Pararihos escrevia a M. Roquette, encarregado de 
Nego cios da França : " Não fiz menção no projecto dos casos rela-
tivos a escravos, porque não havia necessidade, uma vez que 
entram na regra geral. De?Jtais tenho grande repugnancia em 
escrever essa palavra em documento internacional. " O Governo 
Francez, porém, insistia em ter um protocollo estabe lecendo que, 
quando-se reclamasse a extradição de um escravo, elle teria inteir·a 

. faculdade de conceder ou recusar a entrega do accusado, exami-
nando cada caso, pedindo as justificações que lh e parecessem 
indispensaveis. Semelhante protocollo, declarou ainda o ministro 
de Napoleão III, não constituiria uma clausula secreta, mas, sem 
ter nenhuma intenção de dar-lhe publicidade inutil,· a França 
conservaria toda a sua liberdade a tal respeito. Esse documento 
nunca foi publicado, que me const<;)·. A p'rimeira revelação foi feita 
no meu livro O Abolicionismo_. 
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diversas observ-ações acerca dos pontos em que elle, przma 
{acie, aggravava a cóndição anterior do escravo. Assiin a clau-
sula que só admittia o deposito dó escravo que pleiteasse stÍa -
libe1·dade, e no caso de sevicias : « A ínnovação de Art. 5Í 
é odiosa e desmente o espirito_liberal da lei de 187L É Qrna 
innovação, porque actualmente o escravo que litiga com o se-
nhor é depositado ou tirado do seu póder. Quer-se, porém, por 
esse §.que o deposito ·só -tenha lugar quando o escravo tenha 
soffrido sevicias ou esteja em risco de soff1·el-as. Desde o Aviso 
de 3 de _Novembro -1783 que o deposito tem lugar sempre 
que o escravo litiga sobre a- liberdade. \) A respeito de 
diversas medi~as accrescentadas á lei : ·« Antes de tudo, que 
necessidade ha dás disposições rigorosas d'este artigo eÍn um 
Regulamento que deve ser todo de favor á alfori·ia e emanci-
pação?· Ao demais essas disposições são injust~s e contrarias 
á jurisprudencia, absohitas como estão redigidas. No caso 
de hypotheca ou penhor, v .. g., se, com os demais bens hypo-
thecados ou penhorados, o credor fica pago, porque annullar a 

·alforria? Não deve figurar n'este'Regulamento uma disposição 
como a d'este artigo que desmente e contradiz a benigna 
jurisprud·encia dos tribunaes » ( 1). 

6. - .Commutações da pena ultima, - Já vimos o Vis-

(1) O Regulamento é de 13 de Novembro de 1872, mai's de anno· 
depois da lei, o que, pela duvida j uridica: - se a lei o brigava· de-
pois da. sua data ou da data do seu Regulamento, - era uma sen-
sível procr·astinação das modificações que ella trouxe ao estado 
servil. O esforço consíderavel pal'a a reforma tinha esgotado as 
forças do Governo. É essa tardança, essa inercia, essa paralysia 
depois da victoria, que inspira a· censura de Nabuco em seu dis-
curso de 13 de Junho de 1873 :" ... O que eu poderia dizer é que 
fez-se a reforma e se parou ahi... Assim que, a refo-rma··não era 
senão uma questão d'aquelle tempo, e nãó um systema, uma polí-
tica: com os seus corollarios. " ic Não está concluída a matricula "• 
diz o Visconde do Rio-Branco, e Nabuco: " Nada obstava a que o 
Governo désse meios n'o orçamento para remir as gerações 
actuaes, porque, tendo remido ;:LS gerações futuras, era preciso 
dar S§Ltisfação -á impaciencia das gerações actuae~. " Saraiva : 
- " E a grande inj usfiça da lei, não ter cuidado das gerações ' 
ctuaes. " 
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conde de Nitheroy (Sayão Lobato) declarar que o voto qe 
Nabu,co era sempre o que prevalecia para os perdões. A sua 

, disposição é para abrandai', quanto possivel, no C.onselho de 
Estado o rigor da lei de 10 de Junho. A confissão isolada. 
do escravo não lhe basta parq deixar executar . a sentença 
capital. «Ainda não faltou, dil·á elle uma vez, nos proçessos 
por crime de morte commettido por escra·~os e sujeitos ao 

-' exame da Secção, a confissão desses infelizes. Esta observa-
ção determina .a cautela de não confiar n 'essa prova quanto 
aos escravos. O desgosto da vida póde explicar a frequencia 
d'essa confissão dos escravos. Ulpiano falia de um ·escravo 
que falsamente se declarou culpado de uma morte. para não 
recahir en1 o podei' do senhor » (1869) . 
. Essas são if!tervenções no sentido da liberdade ou no iri-
Íeresse de escravo. Outras, porém, são em defesa da sociedade 
ou em equidade ao proprietario. Assim : 

7. - hnposição da pena.- Quando o crime de escmvo toma 
proporções de perigo social, capaz de levar o panico ao seio 
das familias dos senhores, isoladas, perdidas, entre a massa da 
escravatura accumulada em suas senzalas, elle é de opinião 
que se execute a pena. Assim, no caso dos escravos de João 
Esteves de Sant'Anna,. condemnados á morte por terem assassi-
nado cruelmente seu senhor, senhora, um filho, duas filhas, um 
néto, um genro dos mesmos senhores e uma:aggregada (Setem--
bro, 1867) : « Este criri1e tão horroroso, pelo numero e quali-
dade das victimas, assim como pelas circumstancias extraordi-
narias que o agg1·avam, commettjdo outrosim por motivos 
que ameaçam a sociedade e não podem deixar de causar 
grande alarma a todos os senhores de escravos, deve, no 
conceito da Secção, ser punido com toda a severidade e 
promptidão ... Se o quadro de tantas execuções a um téínpo é 
horroroso aos olhos de V. M. I. e repugnante aos nossos 
costumes, a Secção de Justiça propõ'e a V. M. I. o ar h i trio de 
distinguir dentre os réus o escravo Bernardino, pa1·a que seja 
executada a sua condemnação, e commutada a dos out1·os em 
gal.és perpetuas na ilha de Fernando. Foi Bel'nardino a 
caus·a do crime, foi elle quem começoü a perpetrai-o, quem 
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seduziu e constmngeu os outros -escravos ; é eUe um monstro 
de ingt'atidão, po1'que matou sua senhora· que fôra como 
sua mãe, que o amamentara ao. seu seio. ]) 

8. - Se os escravos não matriculados, por não se haver 
aberto a matricula nos respectivos logares, deviam ser reputa-
dos livres?- A Secção dos negocios do Imperio opinou favo-: 
ravelmente aos escravos; Nabuco pronuncia-se por um novo· 
prazo fundado nos princípios : - ao impossível ninguem é. 
obrigado, e contra o impedido não corre o tempo. « Não ~ 
havendo registro, não correm os prazos e não ha possibili-
dade de mora, e não cabem quaesquer presumpções que a lei' . 
fundou n'essa mora .. _ ... A respeitavel Secção dos negocias do 
Imperio não attendeu bem aos gt'aves inconvenientes de 
ordem publica que [-'Odem resultar de obrigar to4os os senho-
res de um lugar a propôr acção ordinaria de escravidão 
contra todos os escravos de um logar. ( 1) » 

9. - Lei de 7 de Novembro de 1831. - Nabuco · conti-
nua a pensar como quando .Ministro da Justiça no Gabinete 
Paraná. A esse respeito elle escreve ao Visconde de Jagtrary 
(relator cÍa Secção) uma carta, de que a resistencia ao movi- . 
mento abolicionista fará depois grande cabedal. « O negocio ' 
é muito grave e de funestas consequenciat; >>, dizia Nabuco : 
ao seu collega de Secção ; « importa o mesmo que uma propa · 
ganda official de insurreição. Que Presidentes! Depois de mais 
de 30 annos é que se lembra o Governo do paiz de entender 
a lei por tal modo ! Acho bom o pat·ecer de V. Ex., mas eu 
lhe accrescentaria algumas palavras , » e reforça-::o podero'- . 
samente, ao seu modo (Outubro, 1874). 

(1) A consulta é de 29 de Setembro de 1874, tres annos depois 
da lei. 
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III.- Direito Administrativo. · 

·1.-Contencioso Administrativo( 1). -A pt·lncipal questão, 
ri'esse direito, é a do Contencioso Administrativo, que Nabuco 
sempre profliga, mas sobre o qual assenta, jJor assim dizer, 
a administmção do lmperio. São nunierosos os pareceres, em 
que Nabuco sustenta a inconstitucionalidade do Contencioso 
Adminh;trativo. Assim, em um conflicto entre o Presidente 
de. S. Paulo e o Juiz dos· Feitos, Nabuco é voto divergente : 
« Ainda mesmo, dizia elle, admittido entre nós o Contencioso 
administrativo, o qüal importa a violação do Art. 179 ~ 12 da 
Constituição, visto como o Contencioso Aqministrativo suppõe 
o conflicto que o toma effectivo, e o conflicto exige essencial-

. mente o avocm· e sttsta1· um p1·ocesso pendente do Podm· 
Judicia1'io ..... >> (Julho, 1876). Do contencioso elle tinha dito 
em outra consulta: « ... o Contencioso Administrativo, que da 
França se tem querido transplanta~· para o nosso paiz, sem 
ao menos organizai-o como na F1·ança e até indo além da 
França. No Brasil essa jurisdicção administ1·ativa implica com · 
a Constituição do Imperio, que não conhece outro Poder Judi-
ciario senão composto de juizes perpetuos, ou Jurados, e dos 
tribunaes que determinou. »E, em um conflicto, por embargo 
de obra nova, entre o Juiz dos Feitos e o Presidente . de 
S. Paulo: « Legem habemus. O nosso direito constitucional, 
absoluto, como é, a I'espeito, da gllrantia da propriedade do 
cidadão, prohibindo o uso e emprego· dessa jurisdicção, senão 
mediante desapropriação, e:Xclue qualquer pretenção fundada 
em lei estrangeira ..... Que seria da garantia da propriedade; 
se, por um decreto de conflicto, o Governo Geral ou ·Provincial, 
independentemente de desapropriação e indemnisação prévia, 
pudesse usar e empregar a propriedade do cidadão e sustar 

(1) Ver Apontamentos sobre o Contencioso ~Administrativo, 
p"õr Henrique do Rego Bart'?S, Laemmert, 1874. · 
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as acções possessorias que as leis llíe permittem? » Na ques-
tão da mesma Pt·esidencia coó.1 a Companhia Sorocabana, em 
que aquella declara o conflicto, Nictheroy redige um extenso 
parecer sustentando o acto. Nabuco opina em contrario, em 
poucas -palavras : ~< 1.0 Não ha tal ·contencioso Adminis-
trativo provincial, que o Presidente suppoz, e pelo qual se 
julgou autorizado pat·a sustm· e avoca1' uma causa pendente 
do Poder Judiciario; Art. 179 ~ 12 da Constituição; Imperial-
Resolução de 22 de Dezembro de 1866. 2° Quando tal Con-. 
tencioso Administrativo provincial houvesse, elle não podia 
comprehender o caso, que não é technico da administração, e 
que aliás se l'efer~ á parte consensual do contracto, sendo 
que n'esse caso procedeu o Presidente, não como podel', mas -
cem o parte contractante. (Henl'ion de Pansey, Laferriel'e, etc.). 
3. 0 Todavia o juizo arbitral necessario está abolido,, e não 
podem as pa!'tes restaural-o ' P1·ivat01'U1n consensus jtt1'Í 
pttblico non derogat. 4. o As pqrtes devem recÓrrel' á acção 
ol'diriaria. >> • 

2. ___: Imposição, pelo Governo, aos particula!'es do juizo 
al'bi tl'al necessal'io. Questão da companhia City Imp1·ovem~nts. 
<< A 13. a condição do co'ntracto carece de· força legal para 
obriga.r os pal'ticulares, - porquanto a lei, que autorizou o 
Governo para contractar a empr;eza, não o autorizou para de-
rogar em favot· d'elh a jurisdicção commum estabelecida no 
paiz; ora, é principio constitüCÍonal, o qual constitue uma 
das garantias individuaes, que, á excepção das causas, que 
por sua natureza pertencem a juizos particulares na confor-
midade das leis, não haverá fôt•o privilegiado nem commis-
sões especiaes nas causas civeis ou crimes. » O Codigo 
Commercial estabeleceu o juizo arbitral necessario (pela Con-
stituição era facultativo), mas respeitou a clausula de qt;~e a 
sentença só seri;l executada sem recurso, se ass im convencio-
nassem as partes; tambem o Reg. 737 de 1850 : - Só é de 
mister o comp!'omisso (nos casbs em que o juizo arbitral é 
necessario), se as partes quizerem desistir dos recursos legaes 
(Art. 413.). N'essa consulta Nabuco tem um embate cQ_m o 
1\'Iarquez de Olinda. 
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. A questão reproduz-se em relação ás desapropriações neces-
sarias ás estradas de ferro (Novembro de 1874); e Nabuco 
opina : « Repugna á intenção do Legislador, porque repugna 
á moral e á justiça, um Juizo Al'bitral, em o qual, no caso de 
divergencia dos arbitl'os, o te!'ceiro _arbitro, que é o voto dP.-
cisivo, fosse exclusivamento nomeado por uma das partes. A 
legislaç_ão excepcional de '18õti só comprehende as estradas 
pertencentes a empl'ezas e companhias ... As outras, que são 
do Estado, ficam sob o dil'eito commum, que é a lei n. 0 3õ3 
de 1845.-Em verdade, toda excepção é st1'icti jtwis, maxime 
em matel'ia de jul'isdicção, sendo que toda jurisdicção exce-
pcional é, p_or sua natureza, improrogavel e não póde ir além 
do seu objecto expt'esso e definido na lei. Este principio, que 
é. \Jm axioma, está virtualmente consag1·ado río Art. 179 
§ 17 da nossa Constituição. >> 

3. - Direitos adquiridos dos funccional'ios e outros (1). 

(1) Em Janeiro de 1873 Nabuco estabeleceu assim, no Senado, 
a sua doutrina sob1•e a applicação, em direito publico, d.o pt·in- . 
cinio da não retroactividade das leis : 

•• ~l'· pre-sidente, o meio que os juriscon<;ultos acharam para 
resolver a grande difficuldade dos factos passados, consiste no 
direito adquirido; muitos esforços têm feito elles para reduzir a 
idéa do direito adquirido a uma synthese; mas não o têm podido 
fazer i e pois recorreram á analyse, estabelecendo infinitas 
distincções a res1Jeito das diversas relações jurídicas, como as 
que procedem dos contratos, das successões, das penas, etc. 
Quando se trata, porém, das relações do direito publico, como é 
a de que tratamos, não ha questão , o' legislador não recua senão 
perante o facto consummado, pot·que só o facto consummado con-
stitue o direito adquirido. A lei, como dizia Portalis, marcha, 
destróe o que existe, crêa o q·ue não existe, e não póde encontrar 
embaraço pos inteeesses privados, que ainda não constituem di-
reito · perfeito ou adquirido . Assim nas relações do direito pu-
blico, direito adquirido, é o facto consummado, e pois a expectativa, 
fundada na lei, a lei póde destruil-a. Neste caso estava a anti -
guidade, sobre a qual, até á promoção, o legislador póde legislar 
confarme as conveniencias publicas. » 

Em outro topico : 
" A nossa Constituição consa:gea o principio ela não retroacti-

- vidade das -leis, principio já consagrado pela legislação romana 
nas palavras - non ad fac ta prceterita revocare : assim que, a . 
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- A Assembléa Provincial do Pará reduzio a um os dois offi-
-cios de tabellião, cr·eados por úma lei provincial nnterior; o 
serventuario vitalício reclama. Doutrina : « O emprego é 
creãdo por utilidade publica é por utilidade publica póde ·ser 
supprimido; - não ha direito adqui r·ido, porque o legislador 
,concede, mas não se obriga; nem o serventuario·póde exigir 
ex debito uma indemnisação, que tem sido sempre concedida 
po1~ equídade e por motivos ~de bôa administração. >> 

Jei é retroactiva, quando se refere ou é applicada a factos pr·ete-
rjtos. Muito bem: todos acceitamos este principio; mas o que são 
factos preteritos? Eis aqui a questão. 

• Depois de longa controvet•sia, a maior parte dos autores en-
tende, como factos preteeitos, os que estão fóra da acção do legisla-
dor, porque constituem direitos adquiridos, sómen te os factos já 
·consurpados antes da nova lei; a contrario, e por consequencia 
estão ao alcance ela nova lei, como meras expectativas, os factos 
que ao tempo della não estavam comp letos. Não constitue senão 
uma expectativa a antiguidade, porque apenas é uma habilitação, 
uma capacidade para o accesso, e não h a pois facto consummado, 
·direito adquirido senão quando se realisa o accesso, que é o o bjecto 
da antiguidade. Se a antiguidade é uma habilitação, urna capaci-
dade, a lei bem póde legislar sobre ella, em quanto o acce~so se 
não dá. Um individ-uo, verbi gratia, tem o tempo de residencia 
que a lei exige para naturalisação; mas uma lei sobreYem, 'antes 
.de conferida a naturali::;ação, e esta lei exige mais tempo de -re-
sidencia que a lei anterior; ci.ir-se-ha que o facto da naturalisação, 
ainda não' completo, está fórá do alcance da nova lei, e é um di-
·reito adquirido'? Certo que não. Uma lEi paea os inters tícios dos 
postos militares, exige ce t·to tempo; · ~obrevem, porém, nova lei, 
antes de haver promoção, e determina mais ·tempo. Dir,..se-ha 
que o official que ·tinha, ao tempo da 'nova lei, a an_tigúidade e,xi-
gida pela lei anterior, tem um direito adquirido? Entendo que 
não : nesses dois casos só havia uma expectativa, que a lei, por 
motivos de ordem publica creou e por motivos de ol'dem publica 
derogou. Sem a naturalisação, sem a promoção, ·não ha facto 
consummado nas hypotheses referidas. " 
. Mais de .vinte annos antes, em discurso de 15 de Maio de 1851, 
elle sustentara o mesmo principio, sem o qual _não ha adminis-
tração possi vel : . . 

" Não ha direitos adquiridos pelos empregados publicas contra 
o interesse publico; não admitto absolutamente a idéa qúe ·se 
presuppõe de contractos do Estado com empregados : todos · os 
títulos lhes são concedidos com a condição 1'.0 de bene gesserint; 
2. 0 na fórma.da lei ou salva a lei. r, -
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. A mesma doutrina em outro parecer sobre o I:egimen -da 
·aposentação : « .. . sendo que me pareceu inadmissível e illo-
gico que o tempo_ da aposentação fosse o da lei anterior., e o 
ordenado ua aposentação o da lei actual; uma e outra coisa 
são connexas. Não posso admittir esse elasterio dos direitos 
adquiridos. Quando a faculdade procede; não do comracto, 
mas da lei, eu não comprehendo direito adquirido sem o facto 
consummado. Seria absJ.Irdo qué o legislador não pudesse 
mudar o estado actual das coisas, embaraçado por concessões 
ainda na expectativa. Quer-se o tempo da _antiga lei, mas não 
se quer o ordenado d'ella. A logica seria que o supposto di-
reito adquirido se ex tendesse ·á penalidade disciplinar, ao 
tempo do trabalho, e ás outras condições favoraveis da data 
da nomeação ... Entendi e entendo que a Imperial Resolução 
de 1865, que tive a honra de referendar; não tem outro seri-
tido senão este: a aposentação quanto ao tempo, assim como 
quanto ao ordenado, é regida péla lei actual. » 

4. - Se o regimen da nossa legislação coineça da data da 
lei ou da data do Regulamento, a proposito da aposentadoria 
reclamada pelo Barão do Penedo, demittido por Zacharias; 
doutrina que, contra Nabuco, Zacharias sustentava ser a data 
da_ lei·? A data é a-do Regulamento. « Com effeito, é este o 
principio que resulta do complexo elos factos havidos na exe-
cução das nossàs leis mais importantes (que os factos havidos 
entre a data ela lei e dos regulamentos se consideram anterio-
res á lei ou ainda não regidos p·or ella). A .Secção citará a lei 
da refot·ma hypothecaria, a lei q~e revogou o juizo arbitral 
necessario, e a lei relativa ~s terras de~olutas no Imperio. A 
execução d'essas leis começou com QS Regulamentos que ellas 
autorizaram. Todavia em todas essas leis havia pdncipios 

' geraes e funclamentaes, CJUe não dependiam dos regulamentos 
qúe ellas autorizavam. É que a uniformidade da lei não per-
mitte que ella seja executada em parte, e em piu·te não. 
(Dalloz.) Não colhe o argumento fundado em que seria repu-
gnante á dignidade da lei que, promulga~a e publicada ella, 
contra ella se praticasse, porque este facto -Óccone frequentes 
vezes quando a lei marca U)ll pra?-o j)ara_ §l!a execução, c01:w 
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marcou o Art. 912_ do Codigo do Cómmercio. Ao contrario, é 
mais repugnante ao fim da lei que ella obrigue a uns e não 
a· outros e tenha imperio em tüna . parte ~ ella, e não in 
totum. » · 

õ. - Se a suspensão da emissão de que gozam os Bancos 
viola direitos adquiridos'? « O acto reclamado, o decreto de 
21 de Janeiro (Mont~vidéo ), suspendendo a emissão concedida 
aos Bancos, não violou dit·eito adqui1·ido (Klüber), visto como 
não se póde ter como direito adquirido uma faculdade cpnce-
dida pela lei, e que por utilidade publica ella retira : essa fa-
culdade é, na phrase de Merlin, u1na -coisa ainda em suspen-
são , ohose enc01·e en suspens, e que ent1·a no domínio da 
nova lei. .. Em ma teria de ordem publica, e como tal tem sido 
considerada a 1~egulação da moeda fiduciaria do paiz, direito 
adquirido só é o facto consummado, porque só este escapa 
á acção do legislador, e induz o effeito retroactivo da !ei, 
que sobre elle dispõe. Afóra as faculdades que dimanarn dos 
contractos, as faculdades inherentes ás pessóas, por virtude 
d·e uma lei, podem se1· tiradas por out1·a lei. Ninguem dirá 
que a legislação Ingleza, em 1844, e a Brazileira, em 1860, 
impondo CQndições ·e restricções ás emissões dos Bancos, vio-
laram o direito de emissão concedido por leis anteriores. » 

6. -Imposto de renda. lmmunidade das apolices. - Tra-
tando de novos impostos em 1867, Nabuco mostra-se favoravel 
á taxação da renda movei- : « Concordo com a Commissão 
.em que a renda movei deve contribuir para as despezas do 
Estado, porque · ainda hóje ella não contribue na proporção 
do seu progressivo desenvolvimento; >> não lhe parece, po-
rém , justificada a excepção a favor da agricultura, que viola· 
o ·preceito da Constituição Art. 179 § 1õ : - Ninguem será 
isento de cont1·ibui1' para as despezas do Estado, em prop.o1'-

. ção dos seus have1·es. « Os agricultores merecem toda pro-
tecção do Estado, mas não podem querer uma excepção, que 
os equipara aos indigentes. » Repelle ent1·etanto a imposição 
sob1·é as apulices e formula o noli me tangm·e, que depois 
será invocado no Parlamento; em 1879, pelo Ministro da Fa-
_zenda para excluil-as : - (( Não tenho Ollt~a formula senão 
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esta· - No !f me tange1'e. Não doncordo.eoin a revogação do 
Art. 37 da lei de 15 de Novembro de 1827. -A fé ·ctos con-
tractos, o respeito devido aos direi!os adquiridos, pelo menos, 
devem salvar as apolices emittidas at.é á data da ~ei. » 

7. - Direito !nunicipal. Liberdade de matança. ___:_ · ·« A 
minha 9pinião n'esta materia é a liberd.ade que a Constituição 
do Imperio garante (Art. 179 § 24)_, que o.s princi_pios da scien-
'Cia economica consagram; .que existe ém qmi.si todos os pai-
·zas ... Entre nós a experiencia das restricções tem sido dolo-
Tosa e funesta; querendo evitar o monopolio de uns, criamos 
-o monopolio de outros ; para favorecer os productores contra 
.os ma1·chantes, inventamos uma concurrencia artificial, uma 
fúça, em que -os marchantes -representavam o seu papel é, si-

.. muladamente, o papel de productor~s, Tambem opino pela 
revogàção do Regulamen'to de 1843, que limita a matança. 
Esta limitação é um attent.ado contra o direito de proprie-

. dade. O MatadoUI'o Publico deve recebei' e matar todo o gado 
- são que o cidadão quize1· mata-r para vender; se o Matadouro 

publico é insufficiente, ou se crie outro, 01,1 se concedam as 
matanças particulares com a inspecção official. Limitar o 
-numero,_ é limitar a propriedade. >> 

Consultado sobre o caracter de uma so-ciedade, Qrganizada 
· -em Pernambuco, para venda de carne verde, declara o objecto 

·« manifestamel_lte offensivo da sã Moral. Cumpre promover 
uma postura prohibindo essas collig~ções. -)) 

8. - Nomeação e demissão de empregados munícipaes. 
- << -Á autonomia .local é um el~mento de força intrínseca 
da Inglaterra, como a centralização .a infelicidade de outros 
povos, aonde se não vê a expansão da iniciativa individual 
e a activídade local, >> Cjta : << Para governar bem, é preciso 
-governar menos. >> 

-' 

IV. Direito Ecclesiastico. 

- Em relação a duvidas entre o Estado e a Igreja, as contri-
buições mais importantes de ~abuco foram os seus pareceres, 
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que •já ~i_mos. ; ti~uques.tão r.eJigiosa. ~ ~ esse .contlicto prenda-se 
a sua conhecida consulta (!~ de Fevereiro, dé··'187@), sobre ·,~ 

enterramelíltp de' indiviéluos a guem 'a lgTeja n-egasse sepul-
tt~'ra .em sagradô, ; no sentido de .conciliar a pbti~a dá IgreJa 
D'Om o direito ciyvl .ele .sepulfiúra. , , ' 

J } j 

· 1 ~ .,..:_ Casainen-tos Evangelicos· . , _.~_Urn_~ dás mais errergicas 
·intervenÇões de. ~abuco ,f;C>i 'na quéstã:o ela validade dos éasá~ · 
mentos, aca,th0licas, rque alguns parot:hos não consideravam 
impe<ili~ne!l>to 'para: novo casath'ento f!a fgireja Gatholica. 'Tratá-
se "de duas 1protestantes. « Em meu conceito, diz elle, as 
ditas duas AU~mãs .eptão incul'f)as no criine ele · polygar:nia, 
punido pelo Art. 249 . do' Cocligo CrimiNal, poT terem · C.cm7 
trahicl(') matrimonio, seín ter ' sido o' Rl'itmeiro dissolvido 'por 
meio da ac.Ção e jurisdicção com[i!etentes, estabelecidas pelo~ 
At't. 8 e 9 do Decreto, 3069 d~ 1869. Tambem, em· füeu con, 
ceito, o parocho es:tá incmso'no. Art. ,24 'i do Cddigo Driininal, 
pl'lr ter recébido, em matrimonio" pessoas que não .se moslii'a-
ram habilitadas, na conformidade do sobredito -Decreto, com , 
sentença da juvisdicção competente, ailliiullando e disso-lvendo 
o vinculo a q_{Ue ellas' estavam adstriétas·. Devo finalmente 
t1otar' que o 1.0 cri!ne teth acção publica que o Governo p:óde 
mandar intentar; que o 2. 0 só póéle ser perséguido p.elos 
offendidos. >> (Maio '18"13 .') A questão. tem gra-vidade eccle-
siastica, por causa ela attitude dos Bispos. O Ministro con-
sulta . novamente a Nabuco, que repete as suas conclusões, 
accrescentando a razão canonica: -que o Papa lnnoce.rício III 
define claramente que o casamento dós infleis é indissoluvel 
por direito natural e divino, ao menos quod vincuhtm. No 
caso de um dos conjuges converter-se á fé e o outro nã0 
querer cohabitar com elle, « grandes Canonistas, diz elle, 
pronunciavam-se no sentido ela dissolução in f"avo1·em fidei. 
Não assim o Cardeal ele La Luzerne, que só admittia a sepa- . 
ração da habitação, opinião que o Conde de J!'ajá chama 
plausivel. » Seu conselho era este : « Convem fazer sentir · 
aos Bispos os grandes inconvenientes de ordem publica, que 
se elevem dar com a reproducção d'estes factos, que affectam 

III. 3'1 
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a moral, os nossos costumes, a paz das familias e a imm.i-
gração estrangeira. >> 

2. - Sobre o acto do Bispo de Pernambuco, que tornou 
dependente de li?ença o exercido da advocacia no fôro eccle-
siastico, - Nabuco sustenta o direito do Bispo, fundado soli-
damente no Art. 438 Tit. 12 do Regimento do Auditor Eccle-
siastico do Arcebispado da Bahia, e firma o seguinte principio 
de direito :· « Não...-Se póde considerar derog-ada pelo desuso 
uma attribuição criada expressamente pela lei, porque tem 
deixado de ser exercida por certo tempo. Essa derogação pelo 
desuso é possivel nos paizes, aonde rege o dieeito costumeiro; 
é, porém, anarchica e perigosa nos paizes, aonde a lei é 
escripta e tem uma fórma estabelecida . l> 

3. -Conversão forçada dos Bens das Ordens. - Encarre-
gado de organizar, como Relator das Secções de Justiça e Im-
perio, o Regulamento necessario para a execução do Art. 18. 
da lei J 764 ele 28 de Junho de 1870, Nabuco escusa-se. 
« Tenl~o intentado, por muitas vezes, esse trabalho, escreve 
elle ao Ministro, mas sempee desisto d'elle pela difficuldacle 
que encontro na opinião systematica, que, como senador, 
!panifestei na sessão ele 18 ele Junho do anno passado. » 

4. ·- Fiscalização do Govemo sobre a gerencia das Admi-
nistrações das Corporações de mão-morta e especialmente das 
Ordens Regulares, - parecer publicado no Torno lU das Con-
sultas Ecclesiasticas. 

õ. -Opção ele beneficios ecclesiásticos desmeml~rados: - « 
A opção funda-se no mesmo vinculo preexistente entre o Paro-
cho e as ovelhas de ambos os ditos beneficios, e a tt·asladação 
suppõe a dissolução do vinculo contrah ido e formação de um 
novo com a segunda igreja. A opção dos beneficios desmem-
brados tem perfeita analogia com a opção elos beneficios in-
compativeis , opção incontestavelconforme o direito canonico . 
A opção tem sido sempre consag.racla pelo nosso direito pu-
blico em favor elos · empregados vitalicios, quando os seus 
empregos são divididos. » 

" 
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V. - Direito Militar . - Questões de fôro.-
Crime militar. - Coisa Julgada. 

1. - Duvida suscitada sobre a segunda parte do Art. 119 
do Decreto de 30 de Abril de 1860, que reorganizou os Arse-
naes de Marinha do Imperio. - Nabuco concorda com p Vis-
conde de Abaeté, porquanto quaesquer que sejam as conve-
niencias do serviço e a apparencia das inducções em contrario, 
nada póde prevalecer contra o principio invocado pelo mesmo 
Conselheiro de Estado, isto é, que só uma lei clam, exp1·essa 
e positiva pode1·ia, sem violação do A1·t. 179 da Con$_tituiçiio 
do Impe1·io, SUJeita?' cidadãos não militm·es a T1·ibunal, pro-
cesso, e penas milita1'es. Não importa que esse Tribunal, que 
esse processo, que essas penas tenham sido estabelecidas por 
lei anterior, pois que foram estabelecidas para certos justi-
çaveis que não aquelles de que se trata : a jurisdicção espe-
cial é st1·icti ju1·is e não póde, por consequencia, ir além ela 
comprehensão da especialidade que a lei definiu. » (24 ele 
Novembro, 1866). Ped~ a revogação do decreto de 1860, em 
homenagem á Constituição do Imperio. 

2. - Consulta sobre a competencia do fôro para julga-
mento do crime de morte, commettido por um imperial mari-
nheiro, em uma das ruas elo Rio ele Janeiro : « O Art. 8. o do 
Codigo do Processo só manteve o juizo militar pal'a conhecei' 
elos c1·imes pummente milUm·es. Esta clausula- pu1'ameJite 
milita1·es - importa a distincção que o direito Romano con-
sagT~va : Militum delicta sive admis-sa aut p·J'OPJ'ict sunt aut 
cum cmte1·is communia; p1'0p1·ium militis est delictum, quod 
quis uti miles commitlit. L. 2.", 49, 16. Em França, Belgica, 
e outros paizes, a competencia militar é p1·o mtione pe1·sonce; 
entre nós, onde o crime tem que ser puramente milita?' para 
pertencer á competencia militár, elle tem que set· classificado 
não pro 1·atione pm·sonce, mas tambem p·ro mtione mate1'ÜE. 
Não basta _que seja commettido por militar, é preciso que, por 
sua natureza ou por alguma razão especial, seja milita~· · N'este 



sentido o crime commettido pelo imperial marinheiro, por ser 
contra outi:o, é mil_itar, posto que por sua natureza seja 

--, • r - • f • 
commum. » .. . 1 . . , • • 

Outra questão : a Clà croisa julgada. l\'Igriaímo tinha sido 
absolvido pelo jury, nenhum recurso havendo sido interposto 
coiúra·a sentença que o ahsolveu1. «' Não Óbsta á coisa-julgada, 
com0 f0i I magis·traln1énte,) demonstrado pelo Conselheiro! I de 
E~tacl · Parani{os; •a ·iHcÕm petencia do jui·z· que prÓ feriu a ab-1 
solvíÇão. Está ê a do,utrina dos .'aut'oi'e's;) a jlurisprudencia dos 
paÚ;es cultos. Esta a disposiÇão tla, Cbnstitulção ' do Imperio 
(Art. ,1'il9; §. 1'2). Tal ié 0 valor da cóisaJjUigada, qve ' n~ caso 
de t'er 'IJ Poder.Judi>Ciario 'julgado 'uni neg'ocio radmini'strativo, 
não ' é ' illais 'possivel o éonflicto· :. é ~esta à doi:1trina, e a juris-
pTuclerÍcia dà F'rança, d{ oRde ó Regula'tnento do Conselho de 
Est.adÓ derivou -as disposiçÕes t'elativas ao coriflicto, sendo ·qure 
d dito Regul~niento, ·Art. 24, só~ autoriza o conflicto, quando 
a:autoridade judiéiat;ia· está donhe'Cenào de algum ob}ecto ad-' 
ministrativo,· 'ficand0 assim salvo ol caso de que definitiva-
mente coüheceu (27 de Novetnbro, í1866). »·· , 

·3 : _;... Conflicto entre o Crn11máridànte · das ' Armas de Per-
nambuco' e á R'f~lação cfa Próvirrciã, ·.recusando a autoridade 
militar cumpril' uma ordem de IÚ:tbeas-co1;pus en:l favor de um 
alfere~ do exercito. - Nabuco analysa n'esS'e parecer o que 
seja crinie militar, sua jurisdicção especial, Cl'ime de sedição : 
1,{ . É muito'-dul'O' que o cid'adao seja 'arrancado dos seus juizes 
naturaes e sacrificado ao 'despotisíno Ii1ilitar, sem que possa 
valel-o; porque nada vale o Poder Judiciario que o protege. 

· Que o Poder Judfciario nada vale, móstra-o de sobejo esse acto 
do Presidente da Província de Pernambuco, que sustou , sob 
p pretexto de conflicto, a jurisi:licção ele um tribunal superior, 
qual é a Relação. Não é este'acto a violação do Al't. 179, § '1 2, 
da Constituição, o qual diz assitn : - « Nenhuma autoridade 
poderá avocar as causas pendentes, sustal'as? » Prevejo que 
a causa d'este attentado está no fatal Contencioso Administra-
tivo e consequente conflicto, que, sem lei e contra a nossa lei 
fundamental, traduzimos da França, cwjas leis valem mais que 
as nossas : Pois bem, a França não aclmitte Contencioso Ad-
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mi.nistrativo, e' f:91!fliQto ·e1p. ~1~ate~·ia crimiri:;l..t, .Pa~~ando . ~ste 
triste ~ precedente, ~ duris,diqção criminal do~. t,FipWJ.ae~. ficar# 
paralyzaqa .pelos eopflictos ; ,qualq_uer proêe.PS0 ' de re1po11rsarr 
bilidQde cqn,tra eiTJ.pregfldo~, que cum:prirallíl· a~- o.rdens ;do G0r 
vemo, não irá por :déan~e , ~ · 9~ Cotnman.dant~s d~s arma , · 
sujeitos pqr f;)el.JS . c;r,im~Sr 1áfl . l~~laçõ.e~, , tfl.IUQ\3lll, fiçat•fí_o im-. 
punes e seguros pelo ,cop!Oicto. - ~ · precisq . que o ,Poder Judi.-
dario seja respeitado e , m§ln~ido; se elle abu~~. o rerrwd~8.: ~ 
responsabilisal-Cl, e não para)yzar, illudit· e usurnar ·a su.a jur · · ~.: } 1 ~ J r ...... r 
pisdicção. ,))_ (H( d,e Seten:jbr,o, 1/575) (1). . 1 1 • , .)f 

J IJj 

(1) A essa consulta·fez -Ruy BaPbosa (Petição de Habeas-Corpus . 
em favor dos presos civis do Jupite1') a seguinte refere_ncia, re-
proc\uzindà outro fragn{lento ,qo 1parecer : . .. , · · , ·. , ., 

" Mais ·tarde essa verda'cle juriçlica,-'(que nos crimes de s ~cli ção 
commettidos ppr militares. toca: ,ao . fô~o ordinario a .formação ~ da 
cuJpa), - se illurp.ina a9 . contacto .d'aquella gef!ial int~lljgencia 
de Nabuco de Araujo, c;u.ja;; opinip~s att'~ye~sar(l a ,jurispr~d.<:J n ~ia 
nacional como um longo sulco de claridade ~eteori_cá . , O gi'fl,'f.1de 
luminar da Corôa enup,ciava,: pa Seeção çle Justjça,do Co.nselh.o 
.de EstadQ, o seu parecer ac~rca. de um cqnfiiçtoAe rjuri~d·ic'çãp 
entl'e 'o fôrÔ commum e· o fôro militar, por occasião, do pro.c~ s.o 
do alferes, Manoel _.de ,A.sssumpção San,tiago,.inc!.iciado erl)! P,ee-
,nambuco, no ,crirne de sedição. Eis [!.S s,w.as 'pala-vras :, · 1 1 

" Desde que o art. 8. 01 do bodigo do pr0Cl;fSS...0;eriminal requ_ZÍI.i 
.'' a j urisd~cqã0 , m~litttr .~ iL9.S •crimes. p~u~amente mfl'itm~es, pão é 
" mais possível caracteeizae taes cri1~1es só e 'iÓ ,pel~ qu.a!ida~leJ cta 
·". pes,soa que os- corrpnetta, ,,..- rattqne PfP'Sonae: .. , ; , , 

" E pr~c~so, · parar. qu~ o c_rimer seja puran;ente :!lli,lit;:L~ :; c. ·' 1• 
" l,o· Ou que seja militar por sua natureza, is4o é_,_ contra. a1su- · 

" bordinação, bóa prdem e disciplina militar .; . c . 
" 2.0 Ou que, p<psto seja comn)um, tenha algurna 'razão e;:;pe.-

.« cial, que directamente áffecte a sul~ordinaçãp 1 ·bóa t,Or{iem,dou 
"disciplina militar. . . , 1 • • (,, ,~ 1 c · 
, " Oea, para que a,ssim cseja, é ·precisq · éJUe·, o' in(lividu.o ,o, com-

.·,, metta ut miles1(Ll2i roman,a ~ .o, .Q, 49, 16\ que este-ja sob,-;as 
" bandeit•as, OU em aetiv,idade, ÇU; nO i eXei'Cieiocdo ,posto, OU 7lO.S 
• quarteis, praça, JoP.tq)ezas, ,etc. . , , , ,, J ,· • c ~ 11 

. " @uanto ao l·o, o cnip1\i) de §ediçãp ,não é , ni.i!itar·· ~p,or; su_ru {na-
" tureza; P,Ofql].apto·nqs eler:ne11tos gue o constitu,em,.Bão. enÇr-a 

l " a suboTdinação,, _bô~ ,o:dem; . o \~ gjsçipljna rili:1italt. -.- _ u • • , 
•• I' Q~aflt9 a_9 ,2.0 j qc_rliT)e,rm.p,utp.do. ao alferes' Sant,ago(re.f<H'-
" mado), evidentemente não se reveste ~e - algurrias Jída~:t .t:azões 
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4. Proséguimento nos processos de crimes militares 
no caso em que dos Conselhos de investigação se yel'ifique a 
não culpabilidade dos individuas processados. - Douti'ina : 
1° Que os Conselhos de investigação, depois do Codigo do 
Processo (Art. 1õ5, § 3), constitÚem uma base essencial dos 
Conselhos de Guerra, não podendo proceder-se a estes sem 
ter havido aquelles .· 2° Que, todavia, os Conselhos de inves-
tigação conservam o mesmo caracter que tinham antes do 
mesmo Codigo, porque não lhes foi por elle conferida juris-
dicção que não tenham pelas leis militares . 3· Que, portanto, 
os Conselhos de investigação não valem senão como infor-
mação, . podendo a autoridade' competente conformar-se ou 

" especiaes prenotadas, que tem relação com a subordinação, 
" bõa ordem e disciplina militar. 

" Mas o art. 245 do Reg. n. 120 de 1842 dispõe : 
" Que, se nas rebelliões ou sedições, entrarem militares, serão 

" julgados pelas leis e tribunaes militares; e assim, se as justiças 
" civis os acharem envolvidos nos processos, que organizar(;lm, 
" remetterão ás competentes autoridades militares as copias au-
« the.nticas das peças, documentos e depoimentos, que lhe fize-
" rem culpa. . 

" A questão está, pois; nesta .disposição excepcional. 
" A disposição, poPém, não attl'ibue á jurisdicção militar senão 

" o julgamento do crime. 
" A investigação do crime e a qualificação do crime competem 

" á autoridade civil. 
" E não poderia ser de outro modo, visto como o crime é con-

• nexo ; porque comprehende militares e não militares. 
u E dar-se-ia, aliás, o absurdo de ser punido um militar po!' 

" uma sedição que não houve, por sedição feita por elle só, quando 
" a sedição só póde ser feita por vinte pessoas; dar-se-hia a illega· 
" lidade de ser punido um crime militar sem a essencial inves-
" tigação delle, que as leis militares exigem. 

" A competencia, pois, da jurisdicção militar sómente começa, 
" só mente se firma pela remessa da formação da culpa, procedida 
" pela autoridade comrnum ou criminal. 

" Não podia, portanto, o commandante das armas prender um 
" alferes reformado, por um crime commum, sem a pt•évia inves-
" tigação ou formação da culpa da autoridade civil. " 

" No mesmC!. sentido "• diz Ruy Barbosa, " opinou o Visconde 
de Abaeté, tranfundindo-se o principio definitivamente no patri-
monio judicial das res judicatce " 
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não com a conclusão d'elles e mandar proceder ou não a _Con-
selho de Guerra. » ('L869) ('1). 

VI. - Direit.o Internacional Privado.- Questões 
de nacionalidade, naturalização. - Estatuto 
pessoal e real. - Convenções consulares. 
Extradição. 

L - O Ministro Oriental, em 1866, solicita do nosso Go-
verno a mais explicita manifestação da sua opinião a res-
peito das seguintes conclusões : « Que os filhos legítimos de 
pai brazileiro ou illegitimos de mãe brazileira, nascidos em 
territorio oriental, e que têm vontade de conservar a nacio-
nalidade da patria do seu nascimento, são pqra o Brazil e no 
Brazil cidadãos orientaes, e que os Brazileiros de nascimentu 
ou de origem, que se naturaliza~ no Uruguay, perdem por 
esse acto sua qualidade de Brazileiros e adquirem a de Orien-
taes. )) --.- (( Alludio, porém », accrescenta Nabuco, (( a Secre-
taria de Estado a uma hypothese, não sei se suscitada por ella., 
ou pelo Ministro Oriental, isto é : que o cidadão Brazileiro que 
não tivesse residido na Republica Oriental, mas residente no 
Brazil, não podia ser para o Brazil e no Brazil considerado 
como cidadão Oriental, mediante a naturalização concedida 
pelo Estado Oriental, porquanto não é livre ao Brazileiro que 

(1) E numerosas o_ytras questões. Entre os pontos de doútrina, 
n'um conflicto de attribuição por causa de um habeas-corpus 
dado em crime arguido de militar sem o ser: u. Podem as A:ssem 
bléas Provinciaes, legislàndo sobre corpos policiaes, conceder ou 
estender os privilegias militares que importam a isenção da juris-
dicção militar? Não. , No pedidq de um funccionario para lhe 
ser addicionado, ao tempo do serviço que tem na Secretaria de 
Estado, -e contado em dobro o que tem de campanha como vo-
luntario da p-atria: " Se não ha lei que mande contar em dobro, 
na antiguidade do militar, o serviço de campanha; se não h a lei 
militar que mande computar par;;L a reforma dos mili tares em 
dobro o tempo do serviço de guerra ... " 
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ha'bi'té o Bràzi!'. rermnoja·r 'a fôro~de . oidadão J]kazileiro, O• <!JiiaL 
não comprehende sómente d~r~itós, mas tanll·benL obriga-
ções. » 

Doutrina ele Nabuco :· « Occorrem: á primeira vista d'olhos, os 
~nc_onven!~ntes, se não perjgos, ele uma discus~ão cliploma~ica 
sobre principias ·abstracios 'de 'sciencias, em l ppiicação a alghm 
bso occorrente, ·sem ser a proposito de 'alguma reclanfa<[ao. 
A hypothese, figurada pela 'Secretaria otrpresupposta pelo Mi-
nistro Oeiental da naturalização conferida pelo Estado Oriental 

, a Brazileiros residentes no Brazil, é gratuita ou absurda. Ne-
·nhuma naçã·o do Ililund"o.barateia :a naturalização sem a eon-
{}ição da residencia no ·seu sol~'l, porque a: residéncia é a ·ma-· 
nifestração a- mais apparente. e significativa do pacto entre o 
Estrangei1·o e a sua nova patl'ia. Certo um paiz estrangeit·o, 
-que conferisse a subditos ele outr,o paiz não residentes nó .seu 
solo, a naturalização, não mostraria sentimentos , amigaveis. 
Quanto á especialidade' ( 1) levantada pelo sr. CónsE!lhe1ro 
d'Jj:st?clo Eusebio clé. .Queirós dir.ei _que ella está pr~V.~nida;no 
.rratado Preliminar de Paz de 30 de Kgqsto de 1828, Art. 8. 
-:- &11á pm•mittido a todo e_qualqum· habitante da PTovinoia 
de 111ontevidéo sahi1· do tm·1·itoTiO d' esta, levando comsigó os 
beJ~S' de 'szta p1'op1'iedade, salvo o p.1·ejui%o de teTcei1·o ~ qté•o 
tempo do _jummmito ,da '- Oo}istit.uição e. não quize1· tmjei-
ta1·-se a ella· e assim lhé convie·r._ São as C0nstituições tou··,os 
Tratados dos·paizes que se constitqem ·ou se reunem: a outr<ils, 
qu,e determinam a condição dos seus habitantes. O Tratad? 
conclui do em Março ele t 860, entt·e a França e a Sardenha, a· 
respeito da annexaÇão ele Nice e da Saboia á França, no Art. 6·, 
estàbeleceu uma disposição semelhante a essa do _nosso_(Tra-
tado com l\1ontevidéo. >> · ' ' ' ' r 

2. - Se a perda ci•.'S direitos politicos do cidadão Br~zi.leiro 
pódê ser cleclaeada pelo poder Executivo? - Doutrina:·: 

I ' 0 JG 

~ I j l 1 -. t 

- (1) A _queslão suscitad_ar · por Eusebio~~e Q.ueirós f0ralésta•:r0 
_Estado Oriental com o· -nem e, da provipq;iq. CispJat~na ~0j) Buaú!. 
.o~ nascidos U:esse tem.po t~~ alguQ1a· e~peç~aliQ._ade q,up. C@.mivem 
tel' presente. , , ,r _ ._,, 0 ~,ifJo.· c r c ,r _,c cJL:c• 
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.T(i)das-asr·questões de' esJiia,dor t?ão da ·.e:Xiclusivll competehcia do 
· ;t?od(w Jgdicj.a-rio. A duvida versa sobre o. caso db Brigaqeiro 
Fi.de\is . .Pa~s d9 Silva, que tomou armas hó _Estado' Oriental 
com um post9 te.mporario. Nabueo foi voto div~rgente ~Es'se 
parecei' foi im prre~so . )~ r · • ' 
, 3 ... - Questão dos·effeitos da: naturaliz~ção em paiz estran-
geiro.-- , Nabuco ·ôpina·,: .!:--- « Nãô 'lhe parece fundada a opif)ião 
do s11. Visconde ele ltaborahy, quahdo suppõe que a natul'ati-
zação em pt:tiz estrangeiro SÓ· faz perder· a qualidade' de cidadão 
.brazileiro e nã.o a· qu~lid~d~ dê Brazileiro, fundado no Art. 7 
da Constituição,, quando d_iz - " pm·dem os dh·eitos de cida-· 
dão b1'azilei1'o. A Constituição nãó adoptou a terminologiil e 
distii)cção· do Codigo Civil Francez;- de F1·an0ez e Cidadão 
F·r·ancez. Ao contrarjo,, no Art.. · 6 .chania indistincta,'me11te ~i" 
.da'dãos bt·azileíro.s tom_os os que nrtsoem no Brazil(;. a expPessã:o 
- cidadãos' brazileir~:>s .......! ligi -se a idéa' de nacionalidade.' rA 
Constitpição tra~aJ?-.dO · df :impôt: uma penà, devia'falJaí·_ 1na 
perda @e direitos, e não ·na· per.da de obrigações que não :é 
pena. Na ._,hypothese figurada do Bt·azileiro· que, sem clicen'ça,_ 
acceita honr.as e~trangeira:s e aliás continúa a rresidir no 
Bt·azil, a consequencia é que sem direitos políticos, sem na-
cionalidade, .elle fica obrigado aos onus, por outro principio 
que não <i nacionalidade; ,pelo p6~cipio da sujeição a sobe-
rani9 territorial onde reside. '>> (26 .de Abt;il1867). r ., 

4 .·- ·Execução,cle julgamentos ele tt·ibunaes. estra.Il§eiros .í_:_ 

O ministro da Rh1ssia perguntara·se os,act.o.s e julgamentos elos 
tribunaes civis estrangeiros sã0 éxecutadqs · no Braúl.I,Emmm 

_longo parecer Na-buco justifica as suas c0nclusões : c: da Que 
no Brazil não. são executados os actos e julgamentos dos tri-
bunaes estrangeiros, nãoJ só pprque nenhuma lei perm!tte .tal 
execução, como porque_ os Avisos de 1847 e ·1865 repellem a~ 
cartas rogatorias com caracter executorio, e só admittem as 

. que são relativas -á citação, 1n'cifii'rí<%o' de testeú:mnhas, 'vls1to-
'\ r ' ' f ( (1 1 

-!'ias, exames .de livros, . avaliaç~Ôl .~juram~ntos, ,exhjbição, co,-
·pia, verificação ou ; ret'nessa ·deldoéuinlentos· ·e' todrrs as-demacis 
: d~liq·enctasc, iu<hn~po'r~.árp vá._ifc2ik~-~ d~~- c~,us

1

às~' 'çiveis: ~.2 6. qlí,e 
não ha inesmo Tratados sobre este obj ~ctJo5 ng;uwenas um 

O P .. o • 
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Accordo com a França, em 1846, relativo a sentenÇas arbi-
traes, accordo que hoje, supprimldo como foi o Juizo Arbitral, . 
necessario pela lei franceza de 1859 e brazileira da 1866, 
sómente se refere á jurisdicção voluntaria. » (1872) (1). 

5. - Crimes commettidos em paiz estrangeiro contra o 
Brazil e os Brazileiros. - Ao Conselho de Estado vem em 
'187'1 e 1872 o projecto que Nabuco favorecia e que se tornara 
obra sua desde o Ministerio Paraná. Como relator da Com-
missão, elle redigira o parecer e sustentara o projecto no Se-

. nado. N'esse parecer~ a Commissão propunha que se suppri-
'missem as palavras- ou po1' extmdicção obtida para esse fim, 
« porquanto a demanda d'esta extradicção não se funda nem 
na soberania .pessoal, nem na soberania territorial; sobreleva 
que quasi todos os CI'Ünes referidos na emenda são politicos >> 

e n'este caso a extradicção regula-se pelo direito Internacio-
nal. » (( Consagrado o principio da não-extradição do Bra-
zileiro, é essencial para que este principig não seja odioso 
e immoral, que o estrangeiro victima de um erime commet-
tido em outro paiz por um Brazileil'o tenha acção criminal 
contra elle quando se vier refugiar no Imperio. >> É a lei de 
4 de Agosto de 1875. 

6. - Convenções Consulares. A materia toda referente ás 
Convenções celebradas pelo Brazil, bem como á condição 
civil dos estrangeiros no Brazil, na ausencia de. convenções, 
foi objecto de extensos pareceres de Nabuco, que fonnariam 
reunidos um tratado ·de direito Internacional Privado. Desde 
antes das Convenções, Nabuco E(ra consultado sobre cada 
duvida suscitada com os Consules ou que se pudesse originar 
do conflicto das nossas leis com as leis estrangeiras. Temos 
acompanhado, mais ou menos, essa constante intervenção de 

(1) Nabuco, como Ministro da Justiça em 1854, pedira autoriza-
ção para estabelecer a competencia dos tribunaes do Imperio e 
fórma de processo na execução das sentenças civeis dos tribu-
naes estrangeiros. É a lei de 4 de Agosto de 1875, da qual pro-
cede o decreto de Lafayette Rodrigues Pereira de 8 de Junho 
de 1878. No Senado, ·porém, exigiu-se a reciprocidade, o que inu-
tilizou o effeito da lei. 
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Nabuco ; vimol-a por ultimo, sob o Ministerio Olinda, na 
acceitação da proposta Franceza, que tornou possivel o 
Accordo Penedo-Drouyn de Lhuys, publicado no Beazil por 
decreto de 6 de Outubro de 1866. Depois d'essa negociação 
com a Fmnça, Portugal propõe um Accordo sobre as mesmas 
bases, modificando-as, porém, em alguns pontos; assim o 
Consul seria tutor . nato dos menores Portuguezes. Nabuco, 
consultado, aconselha, em um erudito parecer, a recusa, justi-
ficando-a com o que Penedo havia obtido da França : « A 
Secção não póde adhe,ir a esta pretenção do _Ministro Portu-
guez, porquanto o Governo Imperial sempre tem sustentado 
que a nomeação dos tutores e curadores é uma attribuição da 
autoridade territorial e não póde hoje, sem incoherencia, rene-
gar esse principiq, depois que está elle reconhecido e consa-
grado por uma nação civilizada e zelosa c).os interesses dos 
seus subditos, como a Frariça é. )) São essas as mesmas 
palavras da Nota em que o Governo Imperial (Sá e Albu-
querque) responde ao Ministro Portuguez; a Nota reproduz 
todos os periodos do parecer, omittindo apenas as citações 
com que Nabuco robustecera a sua opinião perante q Go-
verno. Sobre a pretenção portugueza que as heranças vagas 
fossem devolvidas ao paiz da nacionalidade do fin.ado, Nabuco 
sustenta o direito do Estado onde se deu a morte. É nos 
termos indicados por Nabuco que se assigna o Accordo com 
Portugal em 23 de Maio (1867). 

Esse Accordo não resolve todas as an'tigas duvidas e suscita 
novas, sobre as quaes ha diversas consultas de Nabuco. Em 
um d'esses pareceres elle opina : « O remedio, quando é 
insoluvel a questão do domicilio, é applicar a lei da situação 
para os moveis e immoveis existentes no territorio de cada 
soberania, e por consequencia dois inventarios com a uni-
versalidade dos bens achados em cada territorio . )) 

As Convenções, porém, tinham sido celebradas por dez 
annos e o Governo resolve denunciai-as. Nabuco é encar:-
regado, como relator da Secção de Negocios Estrangeiros, 
de apresentar « as bases de um systema de Convenções 
que devam ser adoptadas para regular-se o exercicio das 
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.attribuiÇões dos Con·sules estrangeiros no B1·aZil. >í , E{m 28 ,de 
Nover\nbro de '187 3 ti·nha, elle redigi ()lo o seu parecl3r:(com o 
qufl.lf' .Jaguary concorda; .m~\lei'gindo 1ern parte Nicthero,y,) . . É 
.esse um dos pa!'ecél'es de Nã.Buéo que podem ·ser offeRecidos 
como moàelos dos seus trabalhos not Conselho de E.st-a<il0 ,e 
fJclos quaes se póde ava:Iiar a sua esphera, como júriscoJ1sulto·. 

-0 parecer é dividido em .dois ar'tigos· : 1.° Facúldades dos 
6onsules (have,ndo ou·Jnão havendo, Cql'lvenções); 2. o Estadl!) 
civil dos Estrahgeii·os no BI'azil (tambem em uma e outlla 
.especie), e te1;mina com um pi'ojecto. de decreto regulando às 
faculdades dos Consules esteangeiros no Impe!'io na ausencia 
de convenções c6nsulal'e's; . e estabelecendo as regras para , ~s 
convenções que dé futur0 se fizes~em. · · • r· 

No Conselho de Estado Pleno (confere_ncia de 3'1 de Janeil'o, 
-'1874), Nabuco süstenta a sua· eonsulta so,bre a qual o. Gonse;-
.Iho era ouvido. « Em ·todo caso », é como , elle tennina a 
.d,iscussão do parecer, « dirá que as C.onvençõe1? Consulal'e~ 

se tornaram odiosas, não por conterem o pi'incipio da !lPPli-
cação do estatuto pessoal do f:;S.trangeü·o aos seus filhos nas-
cidos .no Brazil, pol'que esse est&tuto não implica com allnar-
:ci<!nalidade d'elles, mas sin1 po.r ?ausa da jurisdicçã'O q1,1e tlS 
Con'súles se al'rogavam e a!ttribuições exorbit.antes que .ell'é.P 
.tinham, em detrimento da ·jurisdicçãó territoriaL Estes incon-
venientes ficam sanadqs· com, os pPincipios estabelecidos n.a 
Consulta: » .f: 1 , · l . , ,q 
. É a doutrina, a norma ·d'essa.. .Consulta que prevaléce' nas 
,CÓnvenç0es Consulares que o , Ç:ovemo celebra , mais tarder; 
as ,questões suscitadas eptre os . Plenipotenciarios ~urante 

as negociações são de ol'dinari"o submetti.das, pelo ·Min1stro de 
. Estrangeiros, a Nabuco. Assim ao Visconde de Cat·avellas dá 

• elle, em carta, um extenGo parecer sobre o que occorrera co~ 
o• Plenipotenciario Portugue.z, e ainçla no mez em. que 'Vei~1 ,a 
fallecer, o Barão d~ Villa-~ella pedy-lhe que reqija FJ,S instruc-
ções para a Cbnvenção com a Hespanh,a. < , 1 

7. - Extradição. - Qomo lllí. Convenções Consulares, . op 
Tr~tadps de Extradicção formftm jlm• raio impQrtant~ I}P,.,;;tl',-
.chiv<l!. de Nabuco,_, como Don!leJhyirp 'd;e EstadQ. r 1,,.,,: t.Lp 
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IL - ·Questõ.es diplomatica,s. ;;---- Questões ; 

l) i i i ) ) ,.. j ) J • ,' i] I 1. ' 

1 .. _, ;.~~eFican~{ ·;7; D~:sei~? A:-niericano. 
~·~; \. .) . ,; ! I .. .J J > t ~ r ... _.lJ 

·;.L .:...__ dteelarnaÇão d& · Mli niisteo O~ielíltal cont1.1a a. _vel!ldal 
judicial do Brigue qaleliní, qiJ.e itraziai.bandeira ot:ientãl, por 
cdnsitleni1~a contrari~ a@, Arjj; _482. do Codig.o Con:rmer-eial: e 
offensi.và da soberania do 1Uruguay. - ;Vot0 .de Nalmco : -;n 
Jmlga .infundada .a reclamação, « que ·Jíracecle êle mna pre, . 
missa i:lile:&acta que a1 naCionalidade 'dos navios mercantes {!, 
uma·idéa independen\e ela proprieqade e elos de ri1ais 'requti-. 
sitos 1que o direito maritin~o exige para caracterizar a inesma 
Rácioimli.dacle. A; pnopriedade é a ~ basi:l principaLda ·naoiona:--
liclacle.l A bandeira orien.tal.collocada J no brigue Cialdini .pã_o 
é·senão 'qm aistinctivo .flr.audulento, visto com9 o navio não, 
é_. propriedade oriental, mas pertencep.te ao falli<ilo Z ... Á:indai 
mais, o r~quisito ele ser o capitão, nacional,. é um principi<!l 
cognoscitivo. da nacionalidade, ~.aclop,táclo por quasi toda$ a3 
naÇões , Bvazil, França, Inglaterra, Estad@s-,Uniclos, 1-lespanh().,· 
Portu'gal, 'Austria., Hamburgo, Dinamareà i -S.uecia, Rusl)ia. O 
ca:pi ~ão , elo brigue não era oriental : .só e só a bandeirã. ÜJ 
registro do navio não B urha prova plena da propriedaclp, mas 
umal preS:umpção della, e,. como_ todas as presumpções., cecl~ 
á •prova cont,raria pr_pduzidaJ eú1 juizo. A, questão ê· ele. pro-- . 
priedade e .perante. o P0der Jmdiciario é que· a parte interes-
sada deve propôr as acções ·e os recuxsos que lhe' competern. ··»' 
(3 de D~zembro de 1866). 

2. - Repetição de imposto.s, aliás cobrados pelo Go;verno 
de facto em l\'lontevicléo.- Dcmtrina:: - « O principio consa-
grado pelo Direito das Gentes e que, restabelecido o Governo. 
l<tgal, se devem ter por validos os actos do conquistador que, 
usando ~e seu poder, exige dos subditos do Estado ou dos 
estrangeiros ahi residentes o pagamento da divida do mesmo 
Estado ou impõe prestação e contractos. E conforme Vaitel 
(§ 29·õ), os princípios da guerra externa são extensivos á 
gu·erra civil. Com effeito, seria iniquo que o Governo legal,1 

/ 

.. 
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devendo reparar, quanto é possivel, os damnos soffridos por 
seus subditos durante a guena, affligindo o afflicto, os 
obrigasse á repetição de um pagamento que foi o effeito de 
força maior e de violencia contra, a qual foi impotente o 
mesmo Governo legal. Parece, pois, á Secção que o Govemo 
Imperial tem sobeja razão- e o i.g1perioso dever de reclamar 
contra semelhante repetição (1871, Março). >> 

3. - Roubo de dinheiros do Estado existentes a bordo do 
vapor A1·inos, naufragado em Castilhos. Grandes. -Questão 

_ da responsabilidade do Estado durante a guerra civil : « ... É 
principio corr~nte, baseado na doutrina dos melhores autores 
e na historia dos factos diplomaticos, que um Estado não é 
obrigado a indemnisar as perdas e damnos soffridos pelos 
Estrangeiros, como ·pelos Nacionaes, em consequencia de 
desordens internas ou guerra civil. .. Sem duvida o Brazil, 
que não é nação forte, não deve dar exemplo ao abuso de 
poder contt·a o direito, que é onde está a força verdadeira e 
irresistivel (Outubro, 1877). >> 

4. - Se o Rio da Prata é um golfo ou um rio~ - «A 
Secção não hesita em affirmar que o_ Rio da Prata é um rio, 
não um golfo... Livre, .como é, · a navegação do Prata, 
nenhuma importancia tem a questão se é rio ou golfo, · por-

, que em ambas as hypotheses, rio livre ou golfo, o direito é 
o mesmo. o que cumpre é que o rirazil intervenha com seus 
bons officios para que a policia da navegação seja, por com-
mum accordo do Governo Argentino e Oriental, regulada con-
forme o principio consagrado pelo Tr:atado de Vienna- d'~me 

manie1·e uni(o1·me po~t1' tous et aussi favomble que possible 
au C011WM1'ce de to_utes les nalions (1877). >> -

õ. - Questão de limites com a Republicé\ Argentina. -
Nabuco é favoravel ao arbitramento, nem podia deixar de 
sel-o tendo sido elle quem primeiro suscitou, como vimÓs, o 
arbitramento na questão de limites entre a Hepublica Argen-
tina e o Paraguay. A Hepublica Argentina, em 2 ele Abril 
ele 1876, propuzera a nomeação de novos commissarios e o 
arbitramento no caso ele não· chegarem elles a um accordo. 
Ouvido sobre essas propostas, como relator da Secção, J)Or-
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Aviso de 8 de Maio do mesmo anno, Nabuco cc applaude o 
animo que o Go_verno Imperial ostenta de concluir, por 
ajuste amigavel, a velha questão dos nossos limites com a 
Republica Argentina. » O nosso Governo, porém, ainda não 
estava n'essa disposição e de novo consulta a Secção sobre a 
alternativa offerecida pela Republica Argentina para as nego-
ciações. A consulta ao Conselho de Estad~ não tinha, entre-
tanto, razão de ser, nem em um nem em outro caso , porque 
ao consultai-o o Governo já havia resolvido. É isto o que 
Nabuco faz sentir no seu voto : cc A consulta d'esta Secção é 
absolutamente inutil, p~rquanto o Governo Imperial já sobre 
ella tomou resolução definitiva. Com effeito, quando o Governo 
Imperial, por Aviso de 8 de Maio, consultava esta Secção sobre 
a proposta de 2 de Abril, formulada pelo Ministro das Rela-
ções Exteriores da Republica Argentina, já tinha, pelas Ins-
trucções de 4 de ' Máio, resolvido essa proposta. Não havia 
que resolver sobre o parecer de 13 de Junho. Agora que o 
Governo Imperial consulta esta Secção sobre as tres fórmas 
de negociação de novo offerecidas pelo Ministro Argentino, 
já o Governo Imperial, pelo Despacho de 10 de Junho, decla-
rou á Legação Brazileira que não é admissivel novo reconhe-
cimento, e nem arbitl'amento,-que só é acceitavel , como unico 
expediente, a renovação do Tratado de 181>7, dando-lhe nova 
fórma, e, não conseguido isto, manda o Aviso de 19 de·Junho 
que o Ministro encarregado da negociação entregue a sua 
l'evocatoria e se retire.. . ( 1). » 

(1) Trechos do .Despacho Reservado ele 19 de Junho 1876 (N° 7, 
secção Central) dirigido pelo Barão ele Cotegipe, Ministro dos 
Negocias Estrangeiros,· ao Barão de Aguiar de Andrada, Ministro 
Plenipotenciario em missão especial no Rio da Prata:-" ... Sinto 
que as bôas disposições manifestadas pelo Sr. lrigoyen, fazendo 
vos conceber a esperança de um accorclo, nos obrigassem a certa · 
pertu rbação na ordem elo nosso serviço. diplomatico, para che-
garmos, como resultado, ao que se lê no .officio a que respondo. 
Creia V. S. que o Governo Argentino, ou, em todo o caso, o 
Sr. Ministro elas Relações Exteriores, nun ca pensou reconhecer 
directa ou indirectamente o nosso direilo. Todo o seú. empenl~o 
tem sido conseguir a linha do Chapecó e o Chopim, propondo, 
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'! Naihl!lc'l-~, ., sus1ierit~liido ' o •airbi1firánie111to !J « · iníica• \wlu~ão po·s~ 
!3iV(eLd~o lseoalar ques<tíã'@ de Il iitritJes· h ,' •ó]Jiwa Jpela aeceit::ú~ãd 
da r}i>voposiao,argentina ::•,kt N6J éon~Geitd lda gec(tã0', .~ p'I'opost;a> 
de l2 d1eJ fÁ..brit 6u ~ ~ 1.a ,das nbvas -e0rls tántgs im'a' <io'mmu~~'caçãt 
de ~ ~hrde • Ju•nh@,H ifll~lu-i'J!l'ct.o r><trl'l l sti:a cgefi.eralidàáe t> '(r- ''Í'ecún'he-l 
cin;emtoAe <1t 7·59 ,; podianrJseÍJ, q\Ooei.tlas C(i.l'll1Q i Ga'.ritin:Uo pm~a 
O · ~rb.itrameBt01 ;'qU'e Se-~ ddye desejarJ ('11.' li J ":'"i, · 
~ !J /f. j ,' ·' ') .I I '! ,,) C! li) , ! 1 ' 'J 
_,j_.. ~ ... l . ( 

I ' ' .I 1:.'1 ,'h ' 

é vEh;dacte, o -ré.eunso do !al'l)iteamenuto·, 1nas dando ~t este, por ,base 
lfP~ J )O"'ÍO r reconhecimeqtoU r eve;; \ içJo, ~e toC~í!,S 1 ~S corrwl,ig!J-ÇÕ e~ 
que o Sfl u Commissario teria o cmclado <Je Cl'ear ... P elo Despa-
ch'o'-No 23, expedido pela 5."' Slec'ç tí:Ó,.·dei a y, 'S.' noh:hnstnib"' 
c:ões.: Volte sem demora a Eluen os-1\.Y,res para · ddrn~ujnpràmEl!l t<h 
ap r q,ue ?'l•l,i de tetmi~ej, e,

1 
se u•a,da ccm~ygt~r, entre,g;u~ q,, pua ':o:-

vocatoria e" retire- se, para que o Sr. Barao de ArauJo Gbncl11n 
possa ir occupm" o seu lo·gár.-. .3 » 1 1 

· ' ' 

' : (1) ;o recurso ao arbitram eritê5, !acoliseU1aclo n '.este parecer, el'll 
187~, 3só, ti!ez_e ~umos deppi·s foi lcJ.d9P5~d,? ·j Veiç> primeir? f l) Jataclq 

- de 26 <Je Setembro de 1885, sendo Pres~clente do Consel/lo_ o Ba1'6o 
cfe 'Cotegipe) , mas sem que-'o's' Com'mis ~aribs tivessem de ehnül 
nar' ,e r~solve1~ a quesbão ele 1Aireito como . quePi:a e'm 1876 6 
Sn. Irjgoyen, o r econhecimen-to, por, )lima Commis~ão, i)'!,ix ta)Bra-
zileir::t-Argentin a, dos rios que , segundo P.ortug al e o B razil, 
cop stit ui am 'a fronteira , -istó- é,' o P éqili'ry- G'uaç ü' e 'o S . An to.!. 
nio,l dema·rca.dos em 1759 de coriHnünL ac.corcló pelos Cotmnissa-
rios ,P çll;'tuguezes e Hespan)'Jóes (Trati9-do r:l e 1750), ~ ç ~lo s d9 i ~ 
que a Republi ca Argen tina r eclamava, r evivenclo as duvidas le-
van'tacla:s , em 1789, 1Jel-o s Commissarios Hespanh.óes ela segunda 
demarcaçã9• (Tm tado de < 1777)', ·~ ist~A, .o rio Caucialoso, do~ 
Portuguezes, ou Chapecó do:!! ipdjge'r) as , a que os segundos de--
marcadores hespanbóes , em 1789, sób' () pre-texto de err·o ria pri-
mei-ra demar cação, tinham dado o 'nome de P equiry-Guazú., e o 
S. Anton'io Guazú, cuj as nascentes havíam sido descobertas em 
1~91, •e que se suppunha ser' o a·ctual Chopim.- Verificando-se, 
porém, em 1888, crue estas nascentes .e:i"am as do Jangada, a Re-
publiea Argentina passou a r eclamar como fron teira oriental elo 
seu ter rito,rio de Missiones os rios Jangaçla e Chapecó, pondo 

·assim em litígio cérca de mil leguas quadraclÇLs· da nossa comarca 
de Palmas , na parte em que o ten·itor io brazileiro mais se estreita, 
apertado pelo en cravamento do argeatino entre o Uruguay , o 
Para,n_á e o Iguaçú . Fina lmente, e depois de longas discussões 
diplomaticas (troca de notas, conferencias protocollisadas, Me-
mo·ran-clwn argentino do Dr. Victorino de la Plaza, de 3D de Ja-
neiro ele 1883, e Corbira-Memot,andum brazileiro, de 30- de De-
zembro ele 1884, eseripto pelo Conselheiro Visconde de Cabo 
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6. - Convite do Perú para um Congr·esso Internacional 
Arnericano . .::...._ O voto de Nabuco é pelo direito das Gentes 
universal, e não pelo direito das Gentes particular, pan::-
Americano. ' CÓrn'parar cõín esse voto a opinião de Mitre a 
Sarmiento, Tomo 11. Suas c"onclusões são : « f. o Que, . não se 
tr·atand6 de interesses Americanos, mas da· uniformidade das 
legislações dos diversos povos, conviria antes um Congresso 
geral que um Congresso Americano ; 2. o que, tendo o Insti-
tuto de Direito Internacional da Europa tomado a iniciativa 
n'esta matel'ia; convem no interesse do fim desejado, que é a 
maior conformidade possível de princípios, esperar os traba-
lhos já começàdos e muito adiantados do mesmo Instituto. >> 

VIII. · - Direito Penal. 

f. - Comm1,1tação de pena para outra maior. - « Repu-
gna á doutrina e á equidade a aggravação das penas em grau 
de recurso; maxime quando se trata da pena de morte. >> 

2.- Se compete exclusivamentg ao autor, em crime parti-
cular, requerer a execução da sentença condemnatoria? -
Doutrina : f. o Que o requerer a execução ou promover a exe-

Frio), veio o Tratado de Arbitramento, assignado a 7 de Setem-
bro de 1889, sob o Ministerio de Ouro-Preto, ratificado pelo Im-
perador D. Pedro li em 2 de Novembro e promulgado no dia 5 
desse mez e anno,- dez dias antes da quéda do Imperio. O pro-
cesso arbitral, que só poude começar em 1893, terminou, c,omo 
está na lembrança de todos, pelo reconhecimento do direito do 
Brazil á mesma fronteira do Pepiry-Guaçú e S . . Antonio demar-
cada em 1759 e estipulada no Tratado de 14 de Dezembro de 
1857, de que foi .negociador o Conselheiro Paranhos, depois Vis-
conde do Rio-Branco. E coube a seu filho, o Conselheiro Barão 
do Rio-Branco, a quem fôra: confiada a Miss.ão Especial em 
Washington, a honra de prepara~, documentar e escrever a defeza 
do direito do Brazil (Exposição submettida ao Arbitro, New-York, 
1894, 6 vols.), assim como a grande satisúição de receber d laudo 
de 5 .de Fevereiro de 1895, do Presidente Cleveland, eleito pelas 
duas partes para resolver esse velho litígio. 

III. 82 

.. 
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cução compete áquelle a quem compete a acção; 2. 0 que esse 
direito é, por consequ~ncia, exclusivo em relação á justiça 
,ppbÍica ou a outrem que não intentou a acção; 3. 0 que, em-
relação ao réu executado, o direito do autor não póde ir até o 
abuso de conserval:-o infinitamente em uma situação provi-
soda e desesperada, privado dos seus - direitos politicos e 
da liberdade; 4.-0 que, assim, esse direito do autOt' não póde 
impedir o reu ·de entregar-sé á prisão para cumprir a pena, 
sendo que ainda não se negou o direito de entregar-se á 
prisão ou para recort'et' ou para ser julgado, quando o crime 
é inafian\'.avel. » . 

3. - Se os presos condemnados á prisão com trabalho, 
aonde não houver casas de correcçãó ou cadeias com as neces-
sarias accommodações para o trabalho interno, poderão ser 
empregados em trabalhos externos, não se oppondo elles e 
dando-se razão de conveniencia publica que assim o requeira? 
Aviso de 3 de Outubro 1871 - (Barão de Tres Banas, 
depois Visconde de Jaquary, relator). Voto de Nabuco : -
« Não posso concoedar com o illustrado Relator. Traba-
lhos externos quer dizer tr~balhos publicos e a infamia 
que d'ahi vem; o Codigo Cl'iminal -os considera como ele-
mento e caractee da pena de galés (A.rt. 44). O trabalho 
inherente á pena de prisão com teabalho é praticac~o dentro 
do recinto das prisões (Art. 46). Desde que o trabálho é 
publico, a pena de prisão com trabalho não é a mesma qu~ 

.. a lei estabeleceu, fica desnaturalizada. Nem o govemo pócle 
alieear a natureza legal das penas, nem os reos _podem sujei-
tar-se a pena mais grave do que aquella que a lei lhes impõe, 
senão por loucura, ou por abnegação ela dignidade do homem : 
tal infamia o governo Imperial não póde acoroçoar nem 
aproveitar. » (Outubro, 1871). 

4. - Propõe-se um estabelecim~nto para todos os galés no 
porto de Hio de . Janeiro. - Nabuco offerece outro systerpa : 
« A reforma da pena de galés, por modo que não seja o 
infemo elo Dante, nws uma expiação que possa operar a 

- correcção e rehabHitação do criminoso, é hoje o desejo dos 
homens especiaes e competentes na materia. » 
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IX. - Direito civil e Commercia1. 

Os pm·eceres de Nabuco, n'esses dive1·sos ramos, s~o nume-
rosissimos e muitos d'elles firmaram doutrina. Alem da sua 
competencia e autoridade de jurisconsulto, reconhecida por 
todos, no Direito Commercial elle era interprete authentico 
dos-Regulamentos Comme1•ciaes, e o Ministro que mais inter-
venções tivera na jurisprudencia respectiva; em direito civil, 
era . o encarregado do futuro Codigo, o autor da lei hypothe-
caria, á qual pertenciam grande parte das consultas. 

Os seus pareceres são elucidações magistraes das ques-
tões ; são consultas, como elle dava, como advogado, prece-
didas, _porém, das razões em que fundava as suas conclusões 
juridicas. Muitas d'essas Consultas· fazem parte integrante do 
direito commercial, e são encontradas entre as notas de 
Orlando (1); outras, em direito civil, sobretudo em direito 
hypothecario, como que tem força de arestõs. 

X. - Estylo e autoridade de Nabuco. 

O indice das questões tratadas por Nabuco em seu~ pare-
ceres e da respectiva doutrina seria, porém, materia para 
um volume especial. Esse indice offerece uma extraordinaria 

(1) Uma das mais importantes é a que versa sobre a capacidade 
do fallido para contractar até á publicação da sentença. Ao pedido 
dos corretores, para que a venda dos títulos, que admittem cota-
ção, seja feita por meio de pregão no edificio, como á venda em 
lei lão de acções, elle é contral'io : é contrario a tudo que seja 
monopolio ou privilegio. . 

Titulas ao Portador. Extenso parecer, concluindo : 1.0 Que os 
titulas ao portador excluem toda reivindicação, porque a posse 
d'elles vale a propriedade d'elles·; 2. 0 que, em todo o caso, o 
Thesouro nã~ póde, de autoridade propria, .susp€nder o paga-
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variedade, porqüe abrange as mais complicadas negociações · 
diplomaticas, questões de paz e de guerra, questões dynas- -
ticas, questões de Gabinete -e dissolução, e minusGUlas ques-
tões de toda ordem : os mais singuiares episodios, conflictos 
entre vigario e irmandade, juiz e escrivão, . filho e inadrasta 
(sobre .os restos mortaes do pai) (1), e outras especialíssimas 
hypotheses, como a· convenienciá de se concedel: ou negar 
protecção aos l\'larroquinos que, tendo-se naturalizado no 
Brazil, regreSS1:!lll para Marrocos e alli se estabelecem (2) . . . 

Para illustrar o estylo de Nabuco bastam, entretanto, os 
pareceres reproduzidos em outl'os capítulos, · na questão do 
elemento servil, na questão religiosa, na questão Argentina; 
a esses se poderiam accresómtar, como specimens, o que 
traça as regras para as Convenções Consulares ; o que de-
limita as espheras do Estado , Provinciàs e Municípios, 
quanto á concessão de essradas de ferro, parecer . que abre 

mento, deslocando o _possuidor ela sua posição legal de defensor; 
para obrigai-o, em vez de esperar, !!a posse, a reivindicação do 
proprietario primitivo, a propõr em juizo alguma acção para seu 
pagamento (1870). _ . 

(1) " A verdade é que os restos mortaes do pai ele família são 
para ella uma coisa commum, indivisível, inapreciavel, res saera, 
e nenhum dos membros d'ella póde apropriar-se O.'elles, reserval-
os para sua veneração, tornai-os inaccessiveis e reconditos par-a 
os outros. E a mulher faz parte da família . O uso e administra-
ção d'elles se deve regular, servatis servandis, pelos principies 
que regulam o uso e administração das coisas communs. Segundo 
esses princípios : 1.0 é á pluralidade que prevalece; 2. 0 aliás, 
decide o juiz no caso de paridade de votos ; 3. o não se pode fazer, 
sem o consentimento dos outros, obra innovacla, sendo que n'este 
caso a proh ibição de um prevalece contra todos ; 4. o mas póde o 
juiz, sendo a nova obra util a todos, supprir o consentimento do 
diver:gente. - Corrêa Telles, Digesto 9. o 826, 828, 840, 841. , 

(2) Nabuco é favoravel ao direito perfeito dos Marroquinos: ,-
O Brazil deve protecção aos seus naturalizados. " Afinal a Secção 
propõe que uma lei ou accordo se faça, cuja disposição seja seme-
lhante á dos tratados dos Estados-Unidos com a Prussia, Baviera 
e Baden, isto é, que se presuma a renuncia da naturalização, se 
voltando o naturalizado ao paiz natal, lá se estabelecer ou lá se 
demorar por dois annos. I) • 
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uma nova phase na legislação dos caminhos de ferro (t) ; o 
parecer (de 21 dr, Dezembro, 187õ) sobre a addição taêita e 
a questão - se é devido O· imposto de doação no caso de 
repudio de . herança; a consulta citada sobre_a validaqe dos 
actos do fallido antes . da sentença ; o parecer analysando ' o 
princip.io loczts 1'egit actmn, n'um caso de locação de serviços 

_ celebrado em Portugal para ter effeito no Brazil ; e ,tambem 
alguns pareceres curtos, em .carta rapida aos Ministros, ao 
DirectoÍ· da Secretária, a outros Consellieil·os do Estado, 
como a carta a André Fleury sobre os embargos de 3." no 
Regulamento Sa)>ão (de 22 de Nove_mbro, 1871) (2); a carta 

(1) "No anno· de 1873 cot'r1eça um novo pe1;iodo de legislação -
sobre caminhos de ferro. Chamado a indicar regras fixas sobre a . 
competencia dos poderes, geral e provincial, em materia de con-
cessões de-estradas de ferro, o ·conselho de Estado, na Consulta 
de 30 de Dezembt·o de 1872, discutiu a questão, e suas conclusões 
foram reproduzidas pelo Aviso Circular de 16 de Janeiro de 1873." 
(CarlõS-Augusto de Carvalho, These de Concur.so. á cadeira ele 
Economia Política ela Escola Polytechnica, 1880.) ;É tambem de 
Nabuco o parecer que fixa a competencia das Camaras Munici-
paes, com approvação do Governo, para conceder o assentaínerüo , 
de trilhos ur~anos dentro do município e ampliar, sem privilegio · 
e sómente mediante contmcto, as linhas privilegiadas pelo_ 
governo. 

(2) • Quànto aos Embargos de 3.0 direi com franqueza minha 
opinião. Eu não vejo solução boa para a hypothe~e senão um 
Decreto applicando ao cível o Regulamento 737 de -1850, Art. 669 
§ 11. Só assim se póde remediar o monstro jurídico, que resulta 
da improvidencia do Regulamento do Sayão, e que a decisão 
de 13 de Março tornou patente sem remediar. Como é juridica-
mente possível dividir a continencia da causa por modo qúe um 
Juir. só pode julgar o pró, e a outro é que compete julgar o coFl\...-
tra? É uma coisa nova, e nunca :'Ísta. D'ahi os espinhos que vem 
brotando e ·promettem crescer. O Juiz Municipal recebe os. Em-
bargos; ha b aggravo d'essa decisão; n'este caso o julgamento 
tem uois graus. Mas o Juiz de Direito recebe os Embargos, nega-
se aggravo d'essa.decisão : n'este caso o julgamento tem um só 
grau. Entretanto a lei concede aggravo da decisão que na Exe-
cução recebe os Embargos. O Juiz Municipal qual'ldo remette os 
Embargos ao Juiz de Direito é porque quer, 1Í1as . não póde, des-
prezãl-os : não ha decisão, mas ha uma prevenção, que o facto 
da remessa exprime, e esta prevençã.o póde influir na decisãà do 
Juiz de Dieeito. Acontec.e que p Aviso ha de fundar-se em con- · 

' 
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ao Visconde de Caravellas {Novembro, ·187 4) sobre as diver-
gencias occorridas entre o Plenipotenciario Portuguez e o 
Brazileiro na negociação da Convenção com Portugal, em 
que Nabuco réfuta o Plenipotenciario Portuguez, o qual jm-
púgnava a distincção entre bens moveis e immoveis para se 
regular a successão dos bens immoveis, - não se .dal}do o 
domicilio, - pelo estatuto real. -

Nab'uco diz apenas nos seus pareceres o que é indispensavel 
dizer, não tem tempo para perder palavras, adquirio o habito 
de exprimir-se concisamente, po,r tal fbrma que os seus pare-
ceres e cartas não têm uma correcção, são o primeit·o jacto 
do lapis com que elle grava no seu polygrapho. 

Nas questões que não sãó politicas, tudo vêm a elle como 
ao Mestre do Direito (Rio-Branco), ao Mestre da Lei (Abaeté, 
Zacharias); seus proprios collegas 'do Conselho de Estadcr 
submettem-lhe o parecer que vão apresentar : cc O sr. Cote-
gipe, »-é um bilhete de Rio-Branco, em 1875, - .: con-
sulta a Secção de Fazenda. e Justiça sgbre uma questão de 
Direito Civil e faz-me relator, quando devia ser o Mestre 
d9 Direito, o Jurisconsulto de f'erreum caput et plumbeas 
nates. Por honra da firma lavrei o parecer, que sujeito á cor-
recção de V. Ex., desejando concordar com o seu voto. » E de 
outra vez : cc Antes de apresentar em conferencia das Secções 
de Guerra e Marinha, e de Justiça e· Estrangeiros uma consulta 
sobre negociei da Marinha, desejo ouvir em pat·ticular a opi-
nião de V. Ex. sobre as soluções que dou na pm·te ju1'idica. 
V. Ex. é o meu Troplong, e assim adiantaremos o negocio, 

tradicção flagrante : lia de dizer que o Juiz de Di Peito é compe-
tente para receb,er, porque é competente para desprezar; pois 
Bem, o principio é o mesmo, isto é, o Juiz Municipal é competente 
para desprezar, porque é competente para receber. Quanto a mim 
importa no mesmo, e não é senão uma questão de palavras, dize!' 
o Juiz de Direito qve recebe · os Embargos ou mandar que o Juiz 
Municipal receba os Embargos; em ambos os casos a decisão é 
do Juiz de Direito, e a execução do Juiz Municipal. É preciso 
encarar a questão, decidil-a francamente, e não tergiversal-a 
com decisões que repugnam aos princípios do direito (Setembro, 
1873.) l) • 

., 
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que é urgentíssimo. ll Como Rio-Branco, Jaguary, repetidas 
vezes, Dias de Cary~lho (1), Jequitinhonha, quasi todos, e 
como os Conselheiros de Estado, os Ministros. Bilhetes,· como 
o que se vio de Eusebio de Queirós em 18õ0 (c< Tenha y. Ex. 
paciencia com tanta impor'tu~ção .. _. Jl) (2), póde-se diz~ r que 
elle os recebe constantemente d~rante trinta e oito annos 
mais; nos ultimos annos Duarte de Azevedo o conEulta· muito, 
e o succ~ssor d'este, Diogo Velho (Visconde •de Cavalcanti), 
não recorre menos _a elle (3). O que, porém, imprime ·a maior 
de todas as autoridades, que é · o respeito, aos parecer~s 
de Nabuco é saber-se, na phrase de Octaviano, qu·e em 
questões administmtivas elle 1Úmca sac1·i{ica os princípios 
pata fa'iJo1'ecm· hypotheses (4). Vimos as victorias intelle-
ctuaes quP-, tantas vezes, nas conferencias de S: Christovam lhe 
valeram os applausos da mais insigne assembléa a que um 
estadista se pJldesse dirigir, os applausos d~ Abaeté, S. Vi-
cente, Caxias, Rio-Branco, Bom-Retiro. Para o fim da vida, 
era essa a unica tribuna que ainda o attrahi~, e perante esse 
auditoria attento, formado das summidades da P,olitica e pre-
sidido .pelo Imperado!', Nabuco, fallando com a solemnidade, 
precisão e franqueza que lhe eram proprias; e1·a,. todos o 
confessavam, uma das mais nobres encarnações do antigo 
regimen. 

(1) " Nomeado Relator, dei o parecer que submetto ao seu 
illustrado juizo, pedindo que me diga, com a franqueza do costume, 
se estou em erro ou não, pois desejo seguir o conselho. » 

(2) Vide Tomo I, p. 127. . 
(3) " Comprehendo o valor do tempo de V. Ex. e muita vez deixo 

de consultar a autorizada opinião elo jurisconsulto que rriais res-
peito n'este paiz, para não parecer impertinente. » 

(4) '' Como eu dei ha .tres annos voto contrario (questão da Co-
pacabana) e até em particular me bati com o nosso saudoso 
Souza Franco, muito sentiria divergir de V. o unico dos chefes 
liberaes ·que em questões administrativas nunca sacrifica os prin-
cipias para favorecer hypotheses. » (11 de Dezembro, 1~7T.) 



CAPITULO VI 

O _CODIGO CIVIL (1873- 1878) 

·1. - Os Pr~cedentes (1 ). 

N'esses annos de 1813 a 1818 um esforço intellectual, 
ainda mais consideravel do que todos os que temos visto, 
sobrecarregou o fim da vida de Nabuco : o Codigo Civil , tra-
balho que nãQ era, como os demais, a tarefa de um dia, de 
uma semana ou de um mez; mas Ul}1a obra, um edificio a 

(1) Ve1~ sobre os antecedentes· da idéa de codificação entre aós, 
antes dos contractos de Teixeira de Freitas : 

O que é o Código civil? pelo Dr. Vicente José Cardoso da Costa, 
reimpresso no Rio · de Janeiro, Typ. P. Plancher, Seignot, 1828. 

É uma dissertação apresentando o plano para o projecto . de 
C.ocligo Civil provocado pela indicação de 24 de Abril clé 1822, de 

, J. J. Rodrigues de Bastos, deputado ás Côrtes Portuguezas. Car-
doso da Costa habitava então a ilha de S. Miguel. Logo que che-
gou á ilha a noticia d'aquella indicação delineou a planta de um 
Co digo, cujo primeiro requisito, dizja, era ser " original ", e que 
fosse commum a todos os povos. E elle um admirador de Bcn ~ 
tham, " o sr. Bentham "• e confessa dever muito ao f>rincipal 
Casero . . Teixeira de Freitas qualifica de prospecto o livro ·de Car-
doso : " sempre o reputámos um d'esses desvios em que soem 
cahir os que abusam ele seus talentos por amor ela novidade. " 
" O innovador confessa (pag. 160) que fôra_inspirado pela perspe-
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architecta t• no cerebt·o durante um _largo espaço .de tempo, 
em · que a attenção,· a concepção, o esforço pela perfeição não 

ctiva dos arbustos que cercavam sua habitação na Ilha de S. Mi-
guel, mas as inspirações nada rendem em materia d'esta ordem. 
Previa que seu plano era irrealisavel (pag. 161); i.·econheceu 
que o ultimo ramo da sua " Arvore de Justiça» se havia de tocar 
mui.tas vezes cow o p1·imeiro, pois que é da morte de uns direitos · 
que resulta o nascimento de outros. Legislação criminal, do -pro-
cesso, organizaçã0 judiciaria, tudo confundia- se com as materias 
do Direito Civil propriamente. dito, e foi como preencheu-se o 
r\1-mo da vida dos direitos. O proposto systema, em ultima ana- · 
lyse, teria por base á diversidade dos factos juridicos, cuja elas-. 

·sificação é difficil e sem valor pratico " (Nota 47 á Introducção da 
Consolidação) . Merece, entretanto, pela belleza e grandezlJ, da 
imagem, mais elo que / esse descarte de Teixeira ele Freitas ::i 
admiravel pagina que o sabia jurisconsulto, - o Barão de Pe-
nedo chama-o Brazileiro e Borjona de Freitas, Portuguez, - nos 
deixou sobre a vida organica elos direitos, comparada á das ar-
vores que enquadravam a sua vivend(!. de S. Miguel. Dir-se-ia um 
trecho de Taine escripto em 1822 : 

• E meditando sobre isto, tendo em frente d'a casa em que tra-
balhavamos, o jardim e as E[Uintas que cercam o' nosso aposento 
em S. Miguel, estendendo a nossa vista sobre as diversíssimas 
plantas, at'bustos e arvores, que al1i successivamente apparecem, 
e desapparecem, dissemes comnosco : - Eis aqui, pois, a Lei 
mais geral da Natureza. Tudo nasce, tudo vive, tuçlo morre. -
O presente existe; porque o passado morreu ; e o futuro l1a de 
vir, porque o presente ha de acabar. Tal é a condição de tudo, o -
que não é o Creadot'. Pois então eis aqui, no_s ensiria a Natureza, -
a ramificação cl'esta Arvore da Justiça, de que tratamos. Os Di-
reitos, a Propriedade dos homens, hão ele tambem principiar, 
existir, acabar. Ha de ter nascimento, viela e morte. Se nós con-
templamos, e chegamos a conhecer cada um cl'estes diversos es-
tados em cada uma elas plantas, arbustos e arvores que d'aq!li se 
offerecém a nossos olho's, ficando sabedor elo seu nascimento, da -
sua ~ida, da sua mot·te, nada nos .fica por conhecer a -seu res-
r)e.ito. O mesmo, pois, h a ele acontecer, em quanto a esta outra 
arvore que designa os Direitos e a Propriedade elos homens. Se 
nós a estuclaemos e conhecermos; sê aos outros a apresentarmos 
no seu nascimento, na sua vida, na sua: moete, conheceremos e 
conhecerão elles, como os Direitos e a Propriedade dps homens 
nascem, qual seja a sua vida, e qual a sua moete; e te_ren:}os todos, 
então, peefeitamente conhecido tudó quanto ha a conhecee n'esta 
materia. A morte d'estas plantas, d'estes arbustos, cl'estas arvo-
res, é tam bem muitas vezes oeigem da-viela de outras pt·oducç.õfts. 
Com a morte, umas acabam inteiramente; outras .acabam para 

·..-

--
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teria intervalló nem outro descanço possivel senão traba-
lhos de differente natUI'eza . É essa á rriais dolorosa pagina 

·tornarem a reviver. Até . n'isto o Direito e a Propriedade dos 
homens se parece com estes outros entes :uns morrem, acabando 
intei'ramente; outros morrem sem acabar; transferindo- se de 
um cidadão para outro cidadão, vêm a morrer ·n'aquelle para 
nascerem n'este . 11 

Ha entretanto muita semelhança entre a ambição de Cardoso 
da Costa e a de Teixeira de Freitas, depois do Esboço, como juris-
consultos . Um e outro queriam · abranger n'um Codigo Geral a 
summa de todas as relações juridiras, isto é, sociaes, do homem. 
O 1. 0 ramo da A1•vore da Justiça comprehende a legislação rela-

. tiva ao nascimento dos direitos e propl'iedade do homem ; o 2. 0 a 
relativa á existencia d'esses direitos; o 3.0 a relativa. ao acaba-
mento e fim. Isso, porém, não lhe basta : " Se o Codigo Consti-

. tucional não SE) achasse incluído em um corpo separado, n'esse 
caso, do tl'Onco da dita Arvore partiria mais um ramo capital para 
compré'hender a Propriedade dos Por~uguezes nas suas relações, 
entre elles, como indivíduos, e a Publica Autoridade, a que per-
tencia a direcção e a parte governativa da Sociedade Civil. . . 
Se não se tivesse mandado fazer um Codigo Criminal, . o t!'onco 
da Arvore tel'ia outl'o Ramo capital· para comprehender aquell a 
parte da Legislação que garante a dita Propriedade dos Portu-
guezes, não se ·contentando com a lei de dar a cada ú.m o que é 
seu, porém declarando criminosas certas acções que a offendiam, 
e · determinando certos castigos, com que ellas haviám de ser 
vingadas ..... 11 Em consequencia, pois , da separação d'estes dois 
Ramos, que faziam completa a arvore da Justiça, ficará o Tronco 
da nossa Arvore com os Ramos unicamente proprios do Civil... 11 

Da Revisá@ Geral e Classificação das Leis Civis e do Pro-
cesso no Brazil por F. I. de Carvalho Moreira (Barão de Penedo), 
Memoria lida em 1845 no Instituto dgs Advogados, publicada 
em folheto em 1846 (Typ. Paula Bríto, Rio de Janeiro) : 

" A carta 'de lei de 20 de Out. de 1823 decretou que as ordena-
ções, leis, regulamentos, alvarás, decretos e resoluções, pro-
niulgadas pelos reis de Portugal, ficassem provisoricpnente em 
vigor entre nós até organizar-se um novo codigo ..... O quadro 
ind-igesto e tenebroso das nossas leis civis ..... bastará sómente 
lembrar que além d'essas Ordenações Philippinas e uma immen-
sidade de leis avulsas, chamadas extravagantes, que só chrono-
logicamente se acham compiladas desde a publicação das Orde.,. 
nações em. 1603 até 1761, sendo depois contii;mado esse trabalho 
pelo desembargad·or Delgado desde 1-750 até 1820, não fallando na 
legislação in-edita, temos ainda o chamado Direito Subsiclario, a 
que .manda recol'rer, na falté]. de legislação patria, a lei de 18 de 
Agosto de 1769, i . e ., os usos, costumes e estylos do fõro Portu-
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que Ii1e cabe escrever em sua ·Vida, porque é a historia 
de ·.um naufragio, a que só podem fazer justiça os que com-
preh~ndem essa fórma de coõsumição intellectual : a da obra 
que se prolonga e· sé desdobra de si mesma i.nd'efinidamente; 
que se não póde acabar em nenhuma das partes sem acabar o 
conjuncto; que é preciso refazer sempre; que se não póde 
deixar de · aperfeiçoar sem faltar á probidade do pensador, 
do artista, do jurisconsulto, que é. fazer o melhor, dar tQdo 
o seu genio, empregar a vida que fosse em corrigir o traço 
imperfeito, ei)1 dar relevo ao detalhe despercebido. É esse um 
verdadeiro supplicio infinito, como ·os imaginados para o 

/ Hades ·: a anciedade. pelo que re_llta a fazer; a attenção que 
nem um instante se desopprime, impede o allivio, a satisfa-

1 

ção, a consciencia da obra creada. que é o gozo supremo do 
artista, o seu ümhortal descanço('l). 

O nome de Nabuco está ligado á pdmeiea tentativa de co-
dificação entre ·oós por dois titulos indisputaveis : ·o pri-
meiro, porque foi 'elle quem contractou a -codificação de nos:._ 
sas leis sob a fórma de Consolidação (185[)), que até hoje rios 
serve de Codigo Civil, e quem, depois (1859),. primeiro con-
tractou o Codigo; o segundo, porqqe foi elle quem suscitou 
e em todo o tempo sustentou o seu grande emulo, Teixeira 
de Frei ta$, . que~1 o escolheu para uma e outra em preza, quem 
redigio.o parecer da Commissão especial, approvando a Con""" 
solidação, e a consulta do Conselho de Estado pará que se 
permitisse ao illustre jurisconsuúo realizar o serr novo plano 
conforme entendesse; é a elle que Teixeira de Freitas sempre 
se dirige, com elle que se abre, n'elle, exclusivamente, que 

guez, o direito Romano, e finalmente as leis das nações mais 
civilisadas da Europa ... Essa mesma lei de 18 de Agosto nos faz 
uma revelação importante do estado da legislação civil Portu-
gueza em 1769 ... essa lei nos declara os multiplicados abusos, as 
Íl;equentes invasões dos Praxistas sobre a legislação, aprovei-
tando-se da sua incerteza e obscuridade ..... » -

(1) Só em uma Memoria especial, acompanhada da analyse dos 
manuscriptos, de jac-similes, e do texto dos documentos, poçl.e:-
ria eu explanar o assumpto, de modo a satisfazer n'esse ponto a 
minha vener!lção pela memoria de meu Pai. · _ 
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confia. Mais longe veremos como se grava em Teixeira de 
. Freitas o sentimento da lealdade de Nabuco, a quem charp.ará 

« o seu consorte desde o. começo da jornada ». An,tes de 
N~buco, Eusebio de Queirós pensara em dotar o paiz com o 
Codigo Civil que a Constituição mandava organizar; tinha 
vagamente pensado em fazer uma adaptação do Digesto Po1'-
tuguez de Corrêa Telles ( 1) e fallára ao proprio Nabuco sobre . 
o encargo de redigir o projecto. Nabuco em 1851 áinda não 

r 
se achava apto para uma empreza d'essa magnitude (2). En-
trando, porém, em 1853, para o Ministerio da Justiç;1, e tão 

·convencido, como Eusebio de Queirós, da necessidade pelo 
. menos de uma codificação, de um Digesto das leis· exis-
tentes, consulta a Teixei~'a de Freitas, como Eusebio de 
Queirós consultara a elle. Antes de .commettei' a um ju-
risconsulto, mesmo que f~sse Teixeira de Freitas, a orga-
nização de um Codigo, era pmdente experimental-o em 
uma obra preparatoria, em um vasto tmbalho de methodi-
sação da nossa Íegislação, « esparsa , antinomica, desorde-
nada e numerosíssima >> (3). Teixeira de -Freitas mesmo 
.apresenta a Nabuco •o seu plano (10 de Julhó de 1854) : a 
primeira coisa a fazer era reconhecer o estado da legisla!kão, 
rever << esse imme~o cháos de leis compiladas e extravagan-
tes », e classificai-as de modo systematico. Classificada a 
legislação, o segundo trabaiho era a simplificação ou conso-
lidação d'ella, o trabalho que Nabuco em seu Relatorio deno-
minara de codificação. Essa seria a parte preliminar. Conhe-

(1) Cincoenta Annos ele Exisiencia do Instituto dos Advogado~ 
pelo dr.Sá Vianna (1894), que cita a Revista elo Instituto, Tomo ll, 
p . 61. O Instituto consultado mostra-se contrario. 

(2) " Já J}1esmo em outras eras um estadista de grande tino 
o sr. Eusebio de Queirós instara com o sr. Conselheiro Nabuco 
para planear e r edigir o Codigo, e, se não fura a modestia de 
S. Ex., que ainda se não reputava com o cabedal de luzes e de 

· experiencia i1ecessario, já o Brazil estaria livre do vexame de se 
reger por compilação desdenhada e revogada em Portugal. " (A 
Reforma, de 17 de Dezembro, 1872). 

(3) Cal'valho Moreira (Penedo), Da Revisão Ge.ral e Coelijl-
cação elas Leis Civis e elo Processo no Hra.?Oil. 
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cida e fixada ' a legislação existente, começaria o trabalho da ·' 
reforma, que setia propriamente o Codigo Civil. Depois viria 
~~~ novo Codigo Comrriercial e o do Processo ·Civil. « Ao 
Co digo Civil poderá pr;eceder, dizia Teixeira d~ Freitas, ·uni 
outro trabalho preliminar, que indicasse o que se tinha a 
fazer, e, era este o nosso· primeiro pensamento; mas acha-
mos mais pi·oficuo que, publicado o Codigo, ·appareça com 
elle uma exposição de motivos ou commeritario, onde as suas 
disposições sejam: justificadas e desen\rolvidas, em ordem a . 
esclarecer toda a discussão que se suscite. » 

Em 1õ d~ Fevei'eiro de 185õ era assignado o contracto, 
que comprehendia, não a Consolidação sómente ou·o Digesto, 
mas a classificação das leis ( 1). 

Il. - A historia de Teixeira de Freitas. 

Quando Nabuco deixa o Ministerio da justiça, em ·18õ7, 
Teixeil'a de Fl'~itas ainda não ti·nha concluído ~ - Consolidação; 

· . o que faz pouco depois. Nabuco é então nomeado, com o 

(1) " 1. o Colligira e classificará toda a Legislação Patria inclu-
sive a de Portugal anterior á Independencia do Imperio, com-
prehendendo, na collecção e classificação, as leis abrogadas ou 
obsoletas, com excepção das portuguezas que forem peculiares 

· áquelle Reino e não contiverem alguma disposição geral que 
estabeleça regra de Direito. · · 

" 2. 0 A Classificação guardará as divisões do Direito Publico OJ.l 
Administrativo e Privado, assim com·o as subdivisões respectivas, 
será feita por ordem chronologica, contendo, porém, índice al-
phabetico por materias. _ 

" 3.° Consolidará toda a Legislação Civil Patria com as mes-
mas condiçõ.es da classificação. Consiste a consolidação em mos-
trar o ultimo estado da Legislaç.ão. A Consolidação será feita p9r 
títulos e artigos em os quaes-serão reduzidas a proporções claras · ' 
e succintas as disposições em vigor. Em notas correspondentes 
devera citar a lei que· autoriza a disposição e declarar o costume 
que estiver estabe}ec~do contra ou além do texto. " 

O prazo dado a Teixeira de Freitas e[a .de 5 annos. 
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. Visconde de Uruguay, como presidente, e Caetano Alberto 
Soares, para a commissão que _ devia examinar o trabalho. 
Quando Nabuco, em Dezembro de '1858, entra novamente para 
o Ministerio, está acabando de redigir o parecer, e, ao mesmo 
tempo, contracta com Teixeira de Freitas o Codigo Civil (1). 

O contracto .é assignado em 10 de Janeiro de '1859, tendo 
a data dP, 22 de Dezembro de 1858 o decreto que autorizava 

.o ministro da Justiça a contractar o projecto. O prazo era de 
tres annos e o plano da obra o mesmo da Consolidação, que 
o autor do projecto podia modificar, accrescentando-lhe um 
terceiro livro, dividido em tres titulos : um para a herança, 
outro para o concurso de c1·edores, e outro para a prescri-

- pção. Er·a este o systema advogado pelo proprio Teixeira de 
Freitas na lnt1'oducção de sua obra (2). 

Uma vez assignado o contracto, Teixeira de Freitas não devia' 
realmente, na sua phrase, « perder um minuto dos seus 
novos trabalhos. >> Elle acabava de realizar um vasto 'empre-
hendimento, como fôra a consolidação das nossas leis, e como 
acontece sempre, depois de trabalhos d'essa intensidade e 
duração, em que o cerebro se habitua a remover e sustentar' 
grandes moles de idéas, tinha necessidade de maior trabalho 
ainda, era incapaz de repouso e de infecundidade. Na Consoli-
dação o seu genio tinha tido que se soffrear, que se curvar á . 
lei escripta, á rotina dos tribunaes, á estreiteza da velha ju-
l'isprudencia, ás vezes obsoleta; fôra apenas chamado a re-

(1) O contracto é de Jamliro de 1859, mas já em Dezembro 
Teixeira de Freitas sabia que seria elle o jurisconsulto escolhido 
e escrevia a Nabuco (15 de Dezembro): "Aproveitemos o tempo, 
Ex.mo Sr.; e não perca V. Ex. um momen to em concorrer com os 
grandes meios ao seu alcance para cobrir o seu nome de gloria, 
dotando o paiz co111 uma obra monumental, onde espero se dará 
uma prova de que no Brazil ha quem seja capaz de ernprehendee 
serias estudos ... Já estão promptas as bases para a nova empreza 
e no proximo mez de Janeiro já estou disposto a não perder um 
só minuto-dos meus novos· trabalhos. " 

(2) A men~alidade paga a Teixeira de Freitas era de 1:200$, 
mas ficava-lhe o dit'eito de advogar. O premio ·seri-a depois fixado 
por lei e o foi, em 1863; em 100:000$. 
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petir, ni\o a reformar, a lei existente, a renoval-a com ma_ior 
clareza e individuação, qualquer que fosse o seu defeito intrín-
seco, a sua incongruencia e insufflciencia perante a nossa 
época; no Codigo Civil podia, porem, exercitar as suas facul-
dl.ldes creadoras, dar a sua medida; não- tinha mais que se 
escravizar ás ideas e ás fórmas do passado; tinha a mais 
ampla liberdade, podia adaptar a sua concepção·· do Direito, 
como a sua imaginação lhe inspirasse, ás condições reaes do 
nosso paiz, transformar-lhe mesmo o destino, tal fosse o seu 
genio. 

A essa obra Teixeira de Freitas se dedicará, sem reserva de 
uma só parcella de si mesmo. Assignára o contracto, como 
vimos, em Janeiro de i8õ9, e em Agosto de i860 começava 
a impressão do seu Esboço de Codigo Civil, precedendo-o da 

. seguinte explicação: «Antes de apresentar ao Governo Impe-
l'ial o Projecto do Codigo Civil, cuja redacção-me foiencarre-
gada por decreto de i i de Janeiro de ·18õ9, entendi que o de-
via depurar com a estampa das diversas partes d'este longo 
trabalho, que por ora tem o titulo de Esboço. Expôe-me á cen-
sura de todos, facilitar a minha propria censura, que acharia 
embaraço na combinação de paginas manuscriptas, eis o 
fructo que pretendo colher d'~sta peimeira tentativa.» Em i860 
publicava elle a 1. a Secção do Livro Primeiro, intitulada -
Das Pessoas, e prec~dida de uns quinze artigos preliminares 
sobre o lugar e o tempo da execução das leis. Dentro. de 
pouco segue-se a publicação da 2. a e 3. • Secções tambem da 
Pm;te Geral, intituladas- Das Coisas e Dos Factos. Em '1861 
eram publicadas as Secções 1.• e 2.• do Livro Segundo dos 
· Di1·eitos Pessoaes, intituladas- Dos Di1'eitos Pessoaes em 
geml e Dos Di1·eitos Pessoaes nas 1·elações de familia. Os 
artigos já não eram acompanhados dos abundantes com-
men tarios da primeira série. Em '186õ_ e que _ apparece, em 
um grosso volume de õOO paginas, a 3.a Secção dos Direitos 
Pessoaes : .:...... Dos Di1·eitos Pessoctes nas 1·elações civis : O . 
Esboço tinha já attingiclo, então, a 3'102 artigos. Além d'esses, 
~inha mais Teixeira de Freitas '13-14 artigos impressos na 
typographia Laemmert sobre os Di1·eitos Reaes. ' · 

'. .. 
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Quand!J a obra se achava n'este estado de adiantamento, 
começa a manifestar-se, da parte de Teixeira de Freitas; dif-
ficuldade em terminal-a, desejo mesmo de abandonai-a n'esse 
estado de esboço inacabado, desejo a que se seguirá; pouco 
depois, como veremos, o desgosto de tel~a feito. Diversas 
causas concorreram para esse arrefecimento do mais at·dente 
enthusiasmo e fervor que jamais animou um grande juris-
consulto. O Governo (Zácharias) havia nomeado em 1864 
uma commissão revisora do projecto, de que era Presidente o 
Visconde de.Uruguay e membros Nabuco, José Mariani, Lou-
renço José Ribeiro, Francisco J. Furtado, Antonio J. Ribas, 
Braz Florentino Henriques de Souza e. Caetai:w Alberto Soares. 
A Commissão enceta os seus trabalhos em Abril de 1865, 
entrando pouco depois Nabuco para o Ministerio da Justiça. 
A lentidão dos trabalhos d'essa Commissão (1) e o desepcon-
tro das opiniões desgostarn Teixeira de Freitas. Ao mesmo 
teri1po, tendo expirado em 1861 o prazo do seu contracto, 
tinham cessado as mensalidades que elle recebia i receber 
qualquer auxilio elo Govemo só o podia com0 adiantamento 
do premio. Quando Teixeira de Freitas se abre a esse · res-
peito com Na~buco, este não tem mais tempo de resolver a clif-
fiéuldade, porque ' o ministerio está, de facto e de longa data, 
em crise qi:le se deve resolver, dias depois, pela sua retirada (2). 

·(1) Vide os Pareceres publicados em opusculo sobre o Titúlo 
Preliminar. " Tendo o Projecto mais de 4,000 Artigos, mais de 
100 annos ·serão necessarios ·para sua revisão total, " escrevia 
Teixeira de Freitas a Nabuco: 

(2) É de 9 de Julho de 1866 a carta em que Teixeira de Fpeitas 
se refere ao pagarnento, em prestações mensaes, da primeira parte 
do premio, que Nabuco de certo não hesitaria em adiantar-lhe 
pelo Esboço ainda não de todo concluído, mas a que só o proprio 
autor negava a qualidade e o valor de projecto:- "Jamais passou 
pela intençãJo do autor, nem é do seu caracter, dar por projecto 
de Cqdigo Civil o que elle só compuzera como ensaio e lealmente 
publicara sob o titulo · de Esboço." N'esse mesmo mez declarava-
sé a crise ministerial e, já então, Nabuco se preparava para sahir 
(Comparar Tomo II, Gabinete Olinda). Nas suas anteriores com-
rnunicações a Nabuco, Teixeira de Freitas está ainda muito ani-
mado pelo estimulo ·que recebe ·do Rio da Prata da IJarte do 
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É sob a p1·essão d'essas contrariedades, as quaes aggravam os 
effeitos da fadiga cerebral, qúe Teixeira de Freitas, em 20 de 
Novembro de 1866, resolve abrir mão dos trabalhos do Codigo 
Civil. << Eni um paiz, » escreve elle a Martim Francisco, mi-
nistro da Justiça, « onde almas nobres não acham estímulos 
pai;~ abnegações, não posso por mais tempo resi~tir ao meu 

Dr. Velez Saesfield, que se refere n'estes te1•mos ao seu E.~boço, 
ao apresentar o 1. o Livro do Co digo Civil Argentino : " Para este -
trabajo, h e tenido presente todos los Códigos publicados en Elil'opa 
y América, y la legislacion comparada del Sr. Seoane. Me he 
servido principalmente del proyecto de Código Civil para Espana 
dei Sr. Goyena, d el Códiii;o de Chile, que tanto aventaja á los 
Códigos Eumpeos, y sobre todo del proyecto de Código civil que 
está trabajando para el Brasil el Sr. Freitas, del cual he tomado 
mucbissimos articulas. " (Julho, 1865). " O Teixeira de Freitas, " 
escl'evia Octaviano a Nabuco (11 de Outubro) « eleve ficar muito 
satisfeito, porque servia de modelo. ,, Foi com effeito para elle uma 
renovação de vida o apreço que lhe vinha do exterior, quando 
lhe parecia faltar-lhe todo no seu paiz. A Nabuco elle esc1·eve 
desvanecido : " São estas as recompensas proprias de taes em-
pPezas , e nem eu ambiciono outras. O homem (Sarsfield) me diz 
em stLa carta que está disposto a provocar do publico e governo 
d.o seu paiz uma so lemne manifestação a meu respeito. Pois bem, 
estamos por or-a com o Esboço, e ainda mui longe da perfeição 
qu·e aspiro, e que espero realizar no Projecto. Assim Deus me 
ampare. " A Nabuco o preito I'enclido pelo Codificador Argentino 
ao Brazileiro era especialmente agi'adavel. "Devolvo, " responde-
lhe elle (19 ele Novembro), "o Projecto do Co digo Civil da Republica 
Argentina, porque o Octaviano tambem me remetteu um exem-
plar ... Eu já tinha lido e applaudido o que diz o mesmo Doutor a 
respeito ele V. S. Creia que o pai2; ha ele prestar a V. S. o reco-
nhecimento ele que é digno. Pela minha parte estou disposto a 
dar-lhe todas as provas do alto apreço e admiração que lhe con-
sagro. " A confiança ele Teixeira de Freitas em Nàbuco era com-
pleta, sabia que podia entregar-se nas mãos d'elle sem receio ele ' 
competição nem de inveja, mesmo inconsciente. "Pela feição das 

• coisas , "escreviaelle em Julho de 1866aNabuco, "creio que V.Ex. 
at1·avessará no Ministe!'io essa maldita Camara e então teremos 
o prazer de completar o nosso monumento. " Segundo toda pro-
babilidade, se. Nabuco tem continuado no Ministerio, Teixeira ele 
Freitas teria concluiclo e aperfeiçoado sua obra, e ella seria lei 
do paiz na seguinte Legislatura. Entre Teixeira de Freitas e o 
Dr. Velez Sarsfield trava-se, desde então, a mais cordial amizade, 
que leva aquelle a Buenos-Ayres em fins de 1866. 

III. - 33 
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desalento. Não devo, pela pUI:a e- simples expectativa de uma 
tenue recompensa pecuniaria (avultadissima -para muitos), e 
essa mesma, se não.ince~ta, infallivelmente sujeita a dependen-
cias e humilhações, completar a ruina da minha saude, nem 
sacrificar ;uma diminuta fortuna, só adquirida pelo trabalho. » 

A essa communicação Martim Francisco responde logo 
(13 de Dezembro), appellando para o civismo de Teixeira de 
Freitas, para que não arrefeça no seu zelo, e tei·mine os tra-
balhos com que tão efficazmente cont·ribuia para o bem 
commum da·pat1·ia. Teixeira de Freitas, entretanto, tinha ·ido 
ao Rio da Prélta, onde um momento chegou a pensar em 
fixar residencia : « Nada poe ora resolverei, )> escrevia elle a 
Nabuco, « até que me desengane do apreço em que me tem o 
Governo do meu paiz. >> (Montevidéo, 14 de Dezembro, 1866.) 

A obra, porém, fôra interrompida e não devia mais se!' 
reencetada. Quando escreveu a sua carta de 20 de Novembro 
(1866) a l\Im·tim Francisco , Teixeira de Freitas estava a pe-
quena distancia da meta : « Correm já puhli~ados, >> dizia elle 
ao Ministl'o da Justiça, « 3102 Artigos; estão impressos na 
Typographia de Laemmert -13'14 Artigos ; e, portanto, ahi 
temos promptos 5016 Artigos, dois mil mais do que, exce-
ptuado o Codigo da Prussia, contêm os Codigos conhecidos. 
Em manuscripto acham-se em meu poder quasi limpos 200 e 
tantos Artigos sobre Hypotheca, Antichrese e Penhor, que 
encerram o penultimo Folheto - dos Direitos Reaes, e, care-
cendo ainda de aperfeiçoamentQ; todo o restante do Projecto, 
materia do ultimo Folheto, cont,endo a legislação sobre Heran-
ças, Concmso de Credores e Prescripção, como poderá V. Ex. 
verificar pela Tahoa Syntheti~a que o seu digno antecessor, o 
Sr. Conselheiro Nahuco, mandou imprimir. » Restava-lhe 
assim hem pouco em 1861·,- a tarefa de algumas semanas, 
(porque só se tratava do « aperfeiçoamento » ), para um pro-
ductor intellectual da sua força, - mas o antagonismo entre 
o autor e a obra era já irremediavel ; o que estava feito, o co-
lossal emprehendimento realizado, parecia-lhe quasi tempo 
perdido; elle só tinha agora uma ambição intellectual : rene-
gar, repudiar a sua cJ:eação, amesquinhar o seu« monumento >> 
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de outr'ora ao nível das obras insignificantes, que, da altura 
do seu genio, nem sequer se podiam divisar; construir ao 
lado d'elle uma torre que desafiasse os seculos. É esse plano 
que elle expõe ao Governo na sua proposta de 20 de Setem-
bro de 1867. Não póde mais continuar o Codigo nos termos 
do seu contracto : « Ha desharmonia profunda, Exm. Sr., 
entre o meo pensamento actual sobre taes assumptos e as 
vistas do Governo Imperial. Está satisfeito o Governo com os 
trabalhos, de que já ~m conhecimento, e o autor mal con-
tente. Deseja o Govemo a terminação do trabalho impresso, 
como se fôra o contractado Projecto do Codigo Civil; e jamais 
.Passou pela intenção do autor, nem é do seo caracter, dar por 
Projecto de Codigo Civil o que 'elle só compuzera como ensaio, 
e lealmente publicara sob- o titulo de - Esboço. O Govemo 
espera por um Projecto do Codigo Civil no systema desse 
Esboço, systema traçado no meu contracto de 10 de Janeiro 
de 18õ9; e para mim já não ha pÕssibilidade de observar tal 
systema, convencido, como estou, de que a empreza quer 
diverso modo de execução. O GoverÍw quer um Projecto de · 
Codigo Civil para reger, como subsidio ao complemento de 
um Codigo do Commercio; intenta conservar o Codigo Com-
mercial existente com a · revisão, que lhe destina, e hoje as 
minhas idéas são outras, J'esistem invencivelmente a essa 
calamitosa duplicação de Leis Civis, não distinguem, no .todo 
das leis desta classe, algum ramo, que exija um Codigo do 
Commercio. O Governo só pretende de mim a redacção de um 
Projecto de Codigo Civil, e eu não posso dar esse Codigo, 
ainda mesmo comprehendendo o que se chama Direito Com- -
mercial, sem começar por um outt·o Codigo, que domine a 
legislação inteira. » 

Não teria el,le competencia para realizar o novo plano? Não 
tinham sido seus os planos anteriores e as modificllções que 
elles soffreram? « O plano da Consolidação das Leis Civis foi ' 
obra minha, primeiro tentamen da exactissima divisão dos di-
reitos em pessoaes e reaes: Tambem foi minha a modificação 
do contracto de 10 de Janeiro de 18õ9, que a esse privativq 
plano augmentou o indicado 3. • Livro, quando ainda envol-
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vicio em sombras apparecia-me ao espírito o chamatlo - di-
reito de herança. Se engendrei _tudo isso, se alterei as .minhas 
primeiras idéas , porqúe não poderei, mais uma vez, altera-llls, 
ou antes requinta-las , no meu ardente amor pela conquista da 
verdade jurídica? Se o Governo ·Imperial tem acceitado todo 
esse lidar de pensamentos , se continua a confiar no operario, 
se o não prende alguma iniciativa do CQrpo Legislativo, o 
que póde agora impedir o acolhimento de modificações novas 
em crescente proveito da mais acertada execução da em preza? 
Quem · póde fazet', pó de desfazer. » 

Expõe, em seguida, o seu pensamento de dois Codigos para 
evitar « a arbitraria separação de leis, a que se deu o nome de 
éodigo Commet'cial » : (( O meio de sahir de taes embaraços . 
de sanar tantos inconvenientes , de reparar os erros do paS·· 
sacio, de fixa r os conhecimentos jurídicos; de es tabelecer a 
unidade da legislação e de extremar os verdadeiros limites da 
codificação civil , só o acharemos na composição de dois Cocli-
gos, cuj as divisões capitaes vêm ::t ser : 

(( ComGo GEHAL : - LivRo t. o - Das CcHtsas ju1·idicas . -
Secção 1."- Das pessoas.- Secção 2."- Dos bens.- Sec-
ção 3.a -Dos factos . - Livr.o 2. 0

- Dos effeitos ju1·iclicos. 
(( Conwo CIVIL : - LivRo t. o - Dos effeitos civis; - LI-

vRo 2. o Dos di1'eitos pessoaes; - LIVRO 3. o - Dos di1·eitos 
1'eaes. >> 

(( A idéa de um Codigo Geral », diz elle, justificando-a, 
(( não é nova ; tem a sua primeira semente nos dois uftimos 
Títulos do Digesto, De ve1·bo1'U1n significatione, e De dive1·sis 
1'egulis jtt1'ÍS an tiqui, como tão judiciosamente comprehendeu 
Pothier em s uas Pandectas, quando diz : Qttasi p1'o totius 
O]J61'ÍS C01'0nide. Em verdade, ha uma grande massa de mate-
rias que, por isso mesmo que entram em todos os ramos ela 
legislação, não pertencem a algum elos ramos peculiares, quce 
nulli ce?'tce t1'Clctationi peculia1'es p1'0}J1'ice dici possunt. En-
cerram noções preliminares , servem para interpretação ele 
todas as leis , necnon ea, quce ad ·p1·evias quasdctm legum 
notiones,. ea1'umque inte1'pretationem pe1'tinent. Outra se-
mente acharemos na legum leges de Bacon, nas ·leis que têm 
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por objecto todas as outras leis, e cada uma dellas ex quibus 
in{01•matio peti possit, quid in singulis legibus bene, aut 
pmpemm positum, aut constitutu:m sit. E alargando o intuito 
predominante do sabio analysador, alÍ.i temos a suprema 
classe de l~is, que descreve as mais especies, regúla a sua·publi-
cação , vulgarisação, interpretação e applicação, e marca os 
casos de sua abrogação ou derogação. Mais um precedente 
mostra-nos o Codigo Civil da Luisiana em seu ultimo Titulo 
- Da significação das palavras -, onde se firma a intel-
ligenda .dos vocabulos, que no corpo do Codigo não têm sido 
particularmente definidos. >> 

Qual a differença, porém, entre o Codigo Geral e um dic-
cionario juridiGo? << A differença que vai de uma nomencla-
tura legislativa á dos diccionarios jurídicos em uso, é a 
mesma que distingue uma l~>i e uma opinião, ou a certeza e 
a duvida. Do que se carece é de força obrigatoria para a 
significação das palavras do legislador, sobretudo das pala-
vras technicas. Sem tal providencia não haverá lei boa, e rei-
nará pei'manente incertesa na administração da justiça. O 
projectado Codigo Geral conterá todas as definições necessa-
rias , assim as das materias superiores como as das disposi-
ções de cada um dos Codigos particulares, de modo que nestes 
ultimos nada se defina. Conciliamos dest'arte o preceito com 
a necessidade. No Codigo Geral, as leis que ensinam; nos 
outros Codigos, as leis que mandam: O Codigo Geral para os 
homens da sciencia, os outros Codigos para o povo . >> 

O que sei'ia qepois d'esse Codigo Geral o Codigo Civil? 
« D'esta sorte, ficará limitado o projectado Codigo Civil ás 
disposições do 2. o e 3. o Livros do Esboço já publicados 1 e do 
lJ:. 0 Livro, ainda não publicado, menos as definições. Ganhará 
porém, e apresentará em seus iogares proprios todos os ma-
teriaes do actual Codigo do Commercio, ainda que não excres-
centes no sentido do ·ultimo Relatorio desta Repartição, qué 
não forem de . Direito Administrativo, ou não pertencerem ás 
leis do processo . >> 

<< Tal é o plano », conclHia elle depois de outras e largas 
explanações , « que nos permittirá erigil' um monumento glo-
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rioso, plantar as verdadeiras bases da codificação, prestar á 
sciencia um serviço assignalado. Só elle corrigirá o vicio de 
quasi todos os trabalhos legislativos, que é o de tomar a parte 
pelo todo, o que frequentemente se faz por tudo que se 
póde fazer. Se o Governo Impei'ial o acceitar, ha necessidade 
de uma autorização nova; publiéar-se-á em breve o Projectó 
do Codigo Geral, completar-se-á, em seguida, a publicação do 
Esboço, já püblicado em sua maior parte, e terminará o tra-
balho pela publicação do Projecto do Codigu Civil. Se · o 
Governo Iihperial o não acceitar, o mais, a que me posso re-
signar, é a publicação do complemento do Esboço, que não 
deixa de ter seu merecimento relativo, segundo o estado 
actual das idéas; terminando, porém, n'esse .ponto, o meu 

· trabalho, exonerandÓ-se-me de todas as mai§ obrigações do 
meu contracto de 'lO de Janeiro de '1859. 1 -

« Se me não recusa m a possibilidade iutellectual de pre-
parar, em dois ou trez mezes, um livro com lettreiro de- Co-
digo Civil, - á feição do nosso Codigo Commercial vigente, 
ou do mode1'no Codigo Civil de Po1'tugal; como explicar a len-
tidão dos meus trabalhos, o consumo de mais de oito annos, 
sem ainda ter chegado ao fim? Bem se vê que ahi leveda um 
nollre sentimento, um amor de perfeição, que só a consciencia 
póde recompensar. Se me negam a possibilidade moral de ar-
ranjar Codigos de rotina, que só servem para attrahir recom-
pensas exteriores, então sou réo confesso. >> 

E Nabuco, como relator da Secc:ão dos Negocias de Justiça 
do Conselho do Estado (com Salles Torres-Homem e Jequi-
tinhonha, que assignam sem restricção o seo voto) quem re-
dige a consulta de '1. 0 de Julho de '1868 sobre a proposta de 
Teixeira de Freitas. Interessa não só á historia da nossa 
Jurisprudencia, como especialmente á parte de Nabuco em re-
lação ao Codigo Civil , o conhecimento d'esse parecer, do modo 
por que elle tratou a ultima concepção de Teixeira de Freitas . 
É este o teor da consulta : 

« A Secção de Justiça elo_ Conselho de Estado não póde 
deixar de acolher, como digno de toda a consideração, o 
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novo methodo de codificação, proposto e justificado pelo 
mesmo Bacharel na sobredita representação. 

« Com effeito, á pt·imeira vista d'olhos, parece de grande 
utilidade, para facilitar a jurisprudencia e a intelligencia das 
Leis, o Co digo Geral, aonde venham definições, que expliquem 
o sentido diis disposições; aonde, outrosim, se estabeleçam 
disposições geraes, que são applicaveis aos diversos ramos 
da legislação, e não peculiares a algum delles, 'como são as 
disposições que dizem r~speito á publiçação das Leis, aos SC!JS 

effeitos em relação ao tempo e lugar, assim como as relativas 
ás pessoas, coisas e factos , como causa dos direitos. 

« A Lei não deve definit•, porque suppõe a existencia da 
dotltrin~ preestabelecida; mas, com razão, pergunta o autor: 
- aonde está a doutrina? 

« Certo, quando, em vez da doutrina, só ha duvida, a falta 
das definições legaes arrisca as leis á éontroversia e á contra-
tradições na execução. 

« A lei não deve definir : é um principio meramente 
abstracto, violado por todos os Legisladores. 

« O Codigo Civil Francez, typo de muitos· Codigos, defini o 
e definio muito : definio a hypotheca, a prescripção, a pro-
priedade, o usufructo, a venda, a servidão, etc. 

« No estado de scepticismo, que domina entre nós, e quando 
os princípios fundamentaes do Direito são, muitas vezes, obje-
cto de controversia, a nova codificação deve concorrer muito 
para a regeneração da jurisprudencia e, por consequencia, 
para a certeza do imperio da lei. 

« A censora, que geralmente se faz ao Codigo Civil Fran-
cez, por causa dos seis primeiros artigos delle, cujas disposi-
ções geraes não pertencem exclusivamente ao Direito Civil, 
mostra a necessidade de um Codigo Geral, aonde essas dispo-
sições, aliás ess~nciaes, sejam proprias e cabíveis. 

cc A outra idéa da refusão do Codigo Cor).1mercial no Codigo 
Civil, trazendo a excepção a par da regra, e fazendo ces;;ar 
asjurisdicções excepcionaes, e, por consequencia, as questões 
de competencia, _que multiplicam e eternizam as demandas, é 
tarribem de manifesta utilidade; está sobejamente sustentada 
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pelo autor, e hom'\ns eminentes, como são Riviere, Cour-
tois, etc., já propugnam pela mesma id.éa. 

« A Secção reeonhece que a codificação _proposta é uma . 
coisa nova. 

« Mas, na Legislação como na sciencia, as idéªs por novas 
não devem ser repellidas in limine, mas pensadas · e estu-
dadas. -

« A nova idéa é de difficil execução, Í11as não deve ser por 
isso repellida in limine, quando quem se propõe a executai-a 
é o Bacharel Augusto Teixeira de Freitas, que tantos abonos 
tem dado da sua alta capacidade. Que inconvenientes ha em 
que. o Governo ajude e facilite a grande concepção do autor? 
Não pede elle augmento de despeza. Não é de uma lei que 
_elle está encarr'egado, mas de um projecto sujeito ao exame 
de uma Commissão, e que póde ser rejeitado se não preencher 
seu fim. Haverá demora, mas uma dernora com·pensada pela 
possibilidade de uma invenção, que póde dar gloria ao autor 
e ao paiz. A Secção de Justiça é, portanto, de par'ecer que seja 
acceita a proposta, a qual importa somente a novação do me-
thodo da codificação e a prorogação do tempo. )) 

Infelizmente a razão de Teixeira de Freitas devia naufragar 
na em preza maior que projectava ( 1) : á immensa sobrecai'-
ga do cerebro pela pi·olongação inemittente do esforço, da 
abs.orpção intellectual, juntaram-se os desgostos, as contra-
riedades materiaes da empreza, os prejuízos de toda ordem, 
e talvez, mais que tudo para elle, ·o desalento por causa da 
indifferenc;a, aliás natural, de nosso pé(iz, tão pobre de sciencia 

(1) No livro do Dt•. Coelho Rodrigues, Projeeto do Codigo Civil 
pt•ececlido ela Historia documentada ·do mesmo e elos ante-
riores, o autor cita na parte Introclqcção Historica, p. III, como 
Codigo Geral de Teixeira de Freitas, uma publicação do pe-
ríodo em que a enfermidade cerebral do grande jurisconsulto 
já era notaria. Na mesma parte historica insinuaram-se alguns 
erros : assim ella dá como prazo do contracto de Nabuco trez 
annos em vez de cinco, a mensalidade como de 1:500$ em vez 
de 2,0008, e diz que Nabuco morreu mais de dois annos depois 
do esgotado o prazo, quando morre.u menos de trez mezes depois. 
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e fmça especulativa, diante d~ feitos como 0 seu, em esphera 
a que raros podem remontar. Nabuco fizera tudo quanto estava 
ao seu alcance para que Teixeira de Frei~as tivesse aindà essa 
occasião de ligar o seu nome ao nosso Codigo Civil, que já 
agora erà a razão de ser da sua existencia, e do qual era im-
possível desunil-o, sem que o golpe o fulminasse, ou na vida 
ou na razão. A proposta, porém, figurava-se a quasi todos 
como uma aberração intellectu~l ; a principio, o Governo ~he 
não deu solução, talvez para não melindrar a Teixeira de 
Freitas, mas passançlo-_se os annos, e acreditando-se que o 
seu grande espírito estava affectado, Duarte de Azevedo, mi:- . 
nistro da _Justiça no Gabinete Rio-Branco, r~solve, em 1872, 
rejeitar a idéa dos dois Codigos, um Geral, outro Civil. Res-
cindido o contracto de 10 de Janeiro de 18~9 com Teixeira de 
Freitas, assigna aquelle Ministro, mezes depois, outro com 
Nabuco. 

Vimos Teixeira de Freitas; · vejamos agora Nábuco. 

111. ~ A historia de. Nabuco. 

Pel<h contracto, firmado em 1872, para começar n0 1. 0 de 
Janeiro de 1873, Nabuco obrigava-se a concluir o Codigo Civil 
no prazo de cinco annos. Emquanto durasse a elaboração-da 
obra, receberia a mensalidade de 2:000$ , (não podendo n~esse 
intervallo advogar), e uma vez entregue o Codigo, receberia o 
premio de 100:000$, independentemente de qualquer juizo 
a respeito d'eUe. Se terminasse a obra antes do prazo mar-
cado, teria direito, em qualquer tempo que o fizesse, ás men-
salidades restantes. É Nabuco mesmo que apresenta a Duarte 
de Azevedo o plano do Codigo Civil : « Tendo acceitado, posto 
que com o temor da magnitude do objecto e o desanimo de 
substituir ao _sabio jurisconsulto que a renunciou, a honrosa 
niissão de que me encarregou o Governo Imperial, de organi-
zar o Codigo Civil d'este Imperio, só me resta cumprir o dever; 
imposto por V. Ex ., de dizer a minha opinião sobre o methodo 
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que convé1i1 á confecção do m'esmo Codigo ·Civil. Depois de 
muito pensar, cheguei .á firme convicção de que seria teme-
ridade- substituir ou modificar, sem eE;trido, o methodo que 
serviu de base ao contl'acto de 10 de Janeiro de l8n9, me-
thodo luminosamente defendido na ,Introducção á Consoli-
dação deis Leis Civis e approvado pelo Governo Imperial, 
depois de exame dfl uma Com missão . . . O que se póde pro-

. metter é que e> Projecto não exorbite do objecto do Codigo 
Civil, que não confunda a legislação com a doutrina; que: por 

_ causa do valor scientifico, não sacrifique o valor pratico, que 
convem a uma legislação que é a mais intimamente ligada á 
vida real do povo, e deve, quanto fôr possivel. estar ao alcance 
d'elle. )) · - ' . 
· Deséle e> primeiro dia do seu contracto, Nabuco começa os 

estudos e trabalhos necessarios para o executar lealmente, e 
durante cincq annos, dedica tod0s os dias a melhor parte do 
seu tempo á obra que emprehenàera. Infelizniente, esse 
tempo não lhe chega senão para engendrar mentalmente a 
grande· cimstrucção, e o prazo termina sem que elle tenha 
feito mais do que reunir, separar, os materiaes que deviam 
figurar n'ella e levantar a planta de cada uma de suas partes 
nos minimos pormenores, isto, sem deixar nenhuma parte 
do edificio materialmente acabada. É n'essas condições que 
.elle pede uma pro:rogação ao Ministro da Justiça, Gama 
Cerqueira (Gabinete Caxias-Cotegipe) : « Devo participar á 
V. Ex. que não me é possivel concluir o Codigo Civil no prazo 
contractado, precisando de uma prorogação de oito mezes, a 
qual peço ao Governo Imperial. Fiz todos os esforços, que pude, 
para concluir esse compromisso de honra, ma8 fui impedido 
por frequentes incommodos de saude, bem proprios da minha 
dade e provocados por trabalho tão arduo e difficil. Não deve 

V. Ex. extranhar esse facto. O profundo jqrisconsulto Vis-
conde de Seahra, encarregado do Codigo Civil Portuguez, por 
decreto· de 8 de Agosto de 1850, só deu conta d'elle em 1859 (1) 

(1) " A commissão, nomeada pelo decreto de 8 ele Agosto de 
1850, discutiu em Coimbra, em 1851, com o autor 'do projecto o 



O CODIGO CIVIL ('1873-187~). 523 

e sem exposiç_ão de motivos ou Commentarios: Outro grande 
jurisconsulto, o. sr. Teixeira de FI·eit1ls, de capacidade muito 
superior á minha, contractou o Codigo Civil por tres annos 
em 1859, e até '187~ o não executou, exonerando-se d'elle 
n'esse anno ('1). O Governo Imperial outrosim concedeu um 
anno de prorogação ao illustre conselheiro Ribas para o tra-
balho da Consolidação do Processo civil. >> (2) A prorogação 
é dada sem vencimentos, permittindu-se-lh'e, porém, advogar; 
tinha, portanto, · para prover á subsistencia da familia, que 
voltar ao fô'ro, ·ao mesmo tempo que estava empenhado em 
~uma obra maxima que exigia despreoccupaçãó do lado material 
da vida. Abria-se-lhe, assim, a mesma perspectiva de Teixeira 
de Frei·tas, que levara treze armos a pensar no seu Codigo 
Civil, ou, contando os cinco annos da Const!lidação, não 
menos de desoito annos. É então, urgido pelas circumstan~ias, 
que Nabuco começa a articular seguidamente o seu Codigo, 
tomando o que podia conservar do Esboço de Teixeira de 
Freitas, para, quanto possivel, a obra ser commum .. Ninguem 
póde, entretanto, dizer se esse -esboç0 era o principio da 
obra, ou simplesmente a escolha, por eliminação, dos mate-
riaes a que depois elle imprimiria o seu cunho individual e 
da qual faria nascer o verdadeiro Codigo. Infelizmente para o 

plano da obra que approvou. Depois Seabra trabalhou no pro-
jecto, que apresentou prompto e concluido em 1859 ao governo . n 

Vide Conselheiro José Dias Ferreira, Elogio Historíco do Vis-
conde de Seabra, Lisboa, ·1895. E Seabra tinha antes preparado 
os materiaes para a obra : « Havia Seabra já preparado muitos 

· materiaes para a obra, quando foi officialmente encarregado da 
reclacção do projecto. D'esse trabalho tinha noticia Antonio José 
d'Avila, depois Duqüe d'Avila ... que muitas vezes o an imou a 
seguir nos seus emprehen dim entos, e afinal o indicou ao con-
selh o de ministros para elaborar o projecto de codigo. ,, Ibid. 

(1) Tambem Teixeira de Freitas, ao enc.arregar-se do Cocligo , 
tinh a cinco annos .de trabalhos especiaes de codificação , tanto 
mais que o contraéto para a Consolidação era de _certo modo uma 
promessa de que elle seria o autor do Co digo; seus estudos clé::.-
viam ser feitos n'essa inte!ligenéia. . 

(2) O anno da pro rogação que teve Ribas foi com a gratificaç-ão 
p.1arcada. 
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paiz, no começo d'esse trabalho, sob à pressao das condições 
adversas em que desde. então o tinha de executar, Nabüco 
fallece, levando comsigo a chave dos trabalhos que deixou. 

Tendo que entregar ao Governo a parte do Codigo qúe achá-
mos redigida, meu irmão mais velho e eu limitámo-nos a apre-
sentar o Titulo P'1'elimina1· em 118 Artigos, e 182 Artigos da 
Pcwte Geml. Esses fragmentos foram publicados no Relatorio 
da.Justiça (1) . Ha, porém, grande differença entre um tra-
balho acabado, cuja publicação 0 autor autorizou e revio, e o 
traba111o, talvez ainda em preparação , sujeito a córtes, correc-
ções, aperfeiçoamentos, metamorphoses, que se encontra n'um 
espolio litterario. Aquelles artigos impressos devem, assim, 
ser considerados como ainâa em elaboração, por não terem 
tido o impti'inatu1· de Nabuco. Cümo esses havia nos differentes 
cádernos, livros, notas esparsas encontradas, muitos outros 
esboçados, que teriam consideravelmente augmentado a en-
trega y:ue fizemos ao Governo (2), se em conscíencia não de-

(1) Po1: occ11-sião de e11tregar esses papeis fiz emos uma co·mmu-
nicação ao Governo, assignada po.r Sizenando, explicando o mal-
logro da obra. Essa communicação foi publicada pela Secretaria 
da Camara elos Deputados; o que diziamos é a substancia do que 
se lê n'este Capitulo. 

(2) -Entregaramos 182 Arti:gos, mas quem, sob sua responsabili-
dade, quizesse' extrahir um Codigo Civil das ·notas deixadas por 
Nabuco poderia talvez fazel-o; não seria, porém, o Cocligo d'elle. 
Nabuco havia distribuído e·m numerosos cadernos, como era seu 
costum.e, a materia toda de que se, ia occupar, cada parte prece-
dida ela bilJliographia de que se servira, tomando, principalmente, 
para base dos seus estudos o Esboço de Teixeira de Freitas. A 
seguinte notação dá idéa do. seu modo de trabaíhar : 

Esboço. 
Art. 4.67. Havera dolo quando os 

agentes praticarem o ac to induzidos 
. em erro pela má fé de ou trem, is to é 

por alguma acção ou omissão de ou-
trem, na intenção de prejudical-os na 
pessôa ou bens, com algum fim de 
proveito ou sem elle. 

Art. 468. Tratando-se de aetos líci-
tos o e no dos agentes ou seja de 
direito ou de facto fal-os- á viciosos 

Notas de Nabuco. 
I-lavet•á dolo quando os agentes 

praticat·em o ac to induzidos em erro 
pela má fé de outrem. 

Tratando-se de dolo não ha dis -
tincção entre o erro de direito e de 
faoto quanto aos actos lici tos. 
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vessemos dar como pensamento d'elle sómente o que se podia 
presumir acabado, isto é,-o que eU~ já tinha passado a limpo, 

sempre que I cnlia s ido occasionado 
por clólo ele ou Irem, c alúm d'i s to po-
derão os agentes enganados, tendo 
havido usurpação de seus bens, ao-
ousar por es telliona lo o autor do dolo. 

Art. 469. Procede a disposição do 
AI"l. antecedente quatll"o ao erro de 
facto, ainda mesmo que es le não 
tenha versado sobre a causa princi-
pal elo acto licito, como tal designado 
na parte especial cl'es tc Codi g.o, uma 
vez que seja eviclcntc que sem o erro 
provocado pelo dolo o ac to não se 
teria praticado. 

Al'l. 452. Não haverá cliffet•cnça 
para os effeitos lcgacs entre a igno-
rancia e o erro. A ignorancia ou o 
erro é de direito ou de fac to. 

Art. 453. Haverá ignorancia de di-
reito quando os agentes não tiverem 
abs4>lutamente con hecido a prohibi-
ção ou determinação da lei sobre o 
facto ou especie ele que · se t ratar. 
Haverá erro de direito, quando não 
Livet•em conhecido a prohibição ou ele-
terminação da lei por um falsojuizo 
do que n'ella se dispõe. _ 

Al'l. 454. Ha-verá ignorancia de 
facto quando os agen tes não tive-
rem sabido do que exis ti a, ou não 
exis tia, ou do que podia acontecer, 
em relação ao fac to que foi causa 
pt·incipal da determinação da von-
tade. Haverá erro ele facto, quando 
suppozerem verdadeiro o que er·a falso, 
ou falso o que era vet·cladeiro, iam-
bem em J'elação ao facto, que foi 
causa principal da determinação da 
vontade. 

E o dolo se dá, ainda que o erro 
de facto não tenha versado sobre a 
causa pl'incipal do acto licito, uma 
vez que seja evidente que sem o erro 
provocado pelo dolo, o acto não se 
teria praticado. 

Approvo. 

Supprimir por dout!'inal'ios os al'ts . 
453 e 454. 

(Ver nota anterior). 

Á margem rios artigos de . diversos Codigos h a estas ms,rca-
ções : supprimi, substitui assim, supprimi por doutrinarias, 
supprimi como redundantes á vista do Art ... , inutil, con-
traclictorio com o Art .. . , approvo . Assim os Arts : 459 (do Es-
boço) : " Não se reputará erro de direito o que não versar sobre 
a disposição da propria lei, mas sobre o direito que cada um se 
attribuir na supposição ela existencia ou da não existencia de um 
facto; " e 460 : " Tambem não se reputará erro de dieeito a fal~a 
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em fórma seguida e numerada (t) . Mesmo com relação aos 
Artigos na apparencia concluidos, sem falar do polimento 
do estylo, que talvez ainda lhes faltasse, ninguem póde dizer 

applicação de qualquer disposição da lei, não por erro na intell i-
gencia d'ella, mas unicamente pela erronea combinação dos factos 
de uma especie. » Nabuco marca : " contraclietorios com o 
A1't. 456. " Art. 456 : " A ignorancía ou erro de direito em -caso 
nenhum. impedirá os effeitos legaes de qualquer acto licito, ou 
escusará da responsabilidade pelos actos illicitos. u Nabuco sub-
stitue assim o Art. 456 : " A ignorancia ou erro ele direito sómen te 
impedirá os effeitos legaes de qualquer acto licito ou escusará 
pela responsabilidade dos actos illicitos, quando elle fór a causa 
unica e principal d'esses actos, " e os Arts. 459 e 460 assim : 
" Sómente se reputa erro de direito o que versa sobre a dispo-

. ' sição da propria lei, e não o que se refere á applicação d'ella. " 
A alteração de Nabuco é a do Codigo Itáliano, Art. 1,109 e do 
Codigo Portuguez. 

(1) O contracto dizia: " ... se por fallecimento ou por impedi-
mento invencível e permanente, se inhabilitar o autor para con-
cluir. os trabal·hos no prazo aj ustado, serão elles entregues ao 
Governo no estado em que se acharem ... » Que trabalhos eram 
esses que deviam ser entregues no estado em que se achassem? 
Eram os apontamentos, as variantes, as tentativas ele redacção, 
os estudos, os materiaes recolhídos para levar a cabo o seu plano, 
ou a parte acabada do projecto? A hypothese era a mesma em 
caso de morte e de impedimento invencível e permanente : ima-
gina-se Nabuco entregando ao Governo como trabalhos do Co-
digo as suas notas, as suas elucubrações, as suas hesitações, seus 
esboços imperfeitos de idéas? Não fôrà isso de certo o que elle 
se obrigára a entregar; isso não era trabalhos elo Cocligo, em 
nenhum estado; era a preparação, a ferramenta, o segredo pro-
fissional, privilegiado, do creador, do artista. Muitas d'essas 
úotas, d'esses trabalhos, eram traços de lapis vermelho ou azul, 
cmzes, signaes, abreviaturas, referencias, á maegem dos artigos 
de outros Codigos, que Nabuco desejava tomar, modificar, sup-
·primir, dividir, kanspóe, contradizer. Essas notas· só eeam intel-
ligiveis para elle; só elle sabia àté onde; com que reserva e mo-

' dificações, acceitava ou repellia o artigo do Codigo Napoleão, do 
Codigo Italiano, do Codigo Portuguez, do Codigo Hespanhol, que 
marcava ou transcrevia. Que se podia apurar de paginas e pagi-
nas, volumes e volumes, de notas n'este genero: " Lei em geraL 
Confecção. Iniciativa. Adopção. Sancção. Promulgação . Publi-
cação. Fórmas externas. Autoridade. Nullidade. Effeito quanto ás 
pessoas. Leis Políticas. Civis. Policia e segurança. Effeito quanto 
ás .coisas. Effeito quanto aos actos. Effeito quanto ao tempo . Re-
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se não escaparam a Nabuco, como lhe acontecia, trocas de 
palavras, omissõeH, das que se não podem depois apprehen-
der no pensamento modificado ('1). 

teoactividade : direito publico. Retroactividade : direito privado. 
Effeito em materia penal. Interpretação. Applicação. Execução. 
Abrogação; 11 ou n'este genero: 11 Pessoas ·Jur idicas rnoraes, civis, 
fictícias, abstractas. Nota Art 17. Esboço. Pessoas jurídicas. Sa-
vigny. Cod. Oriental Art. (?). Cod. Chil. Art ... Pessoas rnoraes, 
Cod. Portuguez; 32. Pessoas Civis, Laurent, 1.0 Vol. N° 287,366. 
Namur 1.0 Inst., p. 60. Savigny, Vol. 2. 0 ·P· 229. Waliszewski, 
p. 154. L. Caen. Aubry 1.0 Vol. p. 185. N. 0 54. Cod. Austríaco 26, 
27. Coel. Luisiania, L. 0 1 final. Esboço. Art. 272. Heisser. Zacc.· 
V. 1. I, o p. 58. Marcadé, 1. 0 V oi. Coelh o Rocha, 873. Não são pes-
soas porque não gozam da plenitude dos direitos do homem. Lau-
rent, 1. 0 p. 367 contra Heisser, p. 156. E preciso, por interesse gera l, 
restringir a esphe t'a da acção d' ellas. Regt'a geral: Na ausencia de 
toda restricção legal ou convencional a pessoa moral é dotada, 
tanto quanto é possível , da mesma capacidade da pessoa physica. 
Assemelhação completa, a menos que a.: natureza das coisas se 
opponha. Heisser, p. 156. Caen, n. 0 8. Esboço. Art . 285. Aubry, 
1.0 p. 191. Principio geralmente admittido, scilicet na relação dos 
direitos relativos aos bens. Heisser, p. 160. Esboço. Nota Art. 274. 
Savigny, 2. 0 p. 233-233. n E assim toda a materia do Codigo, ora 
artigos de outros codigos copiados, emendados, modificados; ora 
referencias, na margem de um codigo, a outros; mas tudo n'essa 
fórma de estudo, sem chave para extranhos penetrarem no seu 
pensamento, na sua preferencia, no seu modo de entender a ·anno-
tação. Eu mesmo considerei tão defin itivamente perdida toda essa 
collecção ele apontamentos, que entreguei grande parte delles ao 
dr. Teixeira de Freitas, quando, já com a razão alterada, se propóz, 
a fazer o Codigo por meu Pai, episodio a que mais longe me refiro. 
Alguns d'esses livros ele notas foram entregues ao Estado por meu 
irmão Sizenando, quando se suscitou, na Camara dos Deputados, 
questão sobre a propriedade d'ellas·. Hoje eu possuo ainda diver-
sos cadernos, inintelligiveis para estranhos, e que apenas guardo 
como relíquias e documentos do muito que Nabuco trabalhou. 

(1) A copia apresentada ao Governo é mesmo, em alguns pontos, 
uma elas variantes encontradas nos papeis de Nabu·co, assim : 

At•L. 5. Não ha dilferença entre na-
<lionaes o estrangeiros para a acqui-
sição e exercicio dos direitos ciois. 

Art. 6. Não tem outrosim influen -
cia alguma quanto á perda, privação 
ou suspensão dos clir,eitos ciois o 
Art. 7 ela Constituição. só r elativo aos 

Art. 7. Não ha differença entre Na -
cionaes e Estrangeit•os para a a·cqui-
sição e exercicio dos direitos regtt-
laclos pot> este Codigo. 

Art. 6. Não tem outrosim influen-
cia alguma para a perda, privação , 
ou suspensão elos direitos, que este 
Codigo comprehende, a disposição 
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O que demonstra a massa de apontamentos de toda ordem 
deixados por Nabuco é que elle, ao fallecet', tinha mental-
mente terminado a sua obra. D'ahi a sua expressão, depois de 
acabar os estudos de classificação, comparação dos outros 
Codigos, artigo por artigo, de que restam inaproveitaveis 
vestígios : << Está prompto o Coâigo. » Vendo esses aponta-
mentos breves, eUipticos, enigmaticos; esses artigos de outros 
codigos marcados a lapis; essas. paginas dobradas, ás vezes 
cortaLlas, de tantos volumes com referencia-a outras obras; 
essas cruzes que são como que o signal de tantas idéas mortas 
com ~Ile, nen hum perito em composição intellectual duvi-
dará que tudo isso era o Codigo que elle dizia estar prorripto. 

<< 4-ugusto Comte, >> refere uma das resenhas de sua vida 
(artigo na G1·ande Encyclopédie), a: tinha um modo de tra-
balhar muito notavel e que denota uma força intellectual 
absolutamente extraordinària, talvez unica. Meditava, de ca-
beça, cada um dos seis volumes que se seguiam, sem inter-
r.upção, de dois em dois annos, sem nada escrever, nem 
mesmo simples notas; assentava não só o plano e as divisões 
principaes, mas ainda as menores particularidades. Quando 
terminava ·essa elaboração mental, elle dizia que o seu vo-
lume estava feito; escrevia -o então de um jacto, mandando, á 
medida que ia escrevendo, as folhas para a impressão; não 
revia senão uma prova, nunca fazendo uma alteração. >>A Na-
bueo faltaya esse extraordinario poder de retenção, mas 
excepto a necP.ssidade de auxiliar a memoria por meio de 
notas, de deixar um traço de ,tudo que lhe atravessava o 
cerebro, o seu systema de trabalho era o mesmo de -comte : 
possuir todo o assumpto, por mais vasto que fosse, crear, 
distribuir, dispôr mentalmente, nos menores detalhes, a' obra 

. direitos políticos e á p lenitucle elos 
di1·eitos inclivicluaes. 

Art. 4. Considera-se capacidade ·es-
pecial aq.uella que este Codigo ou-
torga antes da idade determinada 
para o emercicio elos clire#os. 

de Art. 7 da Cons~ituiçào, só rela-
tiva aos direitos polivieos. 

Art. 1L Considera-se capacidade 
especial aquella que as leis c!' este Co· 
digo outorgam antes da idade por 
elle cletenninada para a capaci-
dade geral. . 
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intei1·a, ·antes de escrever a primeira lett1·a do texto defini,. 
tivo. 

O facto é que, pelo methodo de trabalho que adoptou, Nabuco 
não nos deixou nem o' Çodigo, nem sequer o pensamento do 
seu Codigo. Com a sua notação i!nperfeita, subjectLva, a ob1·a 
era para ficar toda concluída ou ser levada com elle para o 
turnulo. Não pensou de certo em não deixar, como -deixou 
Teixeü·a de Freitas, materiaes de que outros pudessem tirar 
os seus codigos civis ; mas se tivesse calculado o modo 
de impedir que a sua obra inaéabada pudesse vir a ser de 
outrem, não poderia ter melhor assegurado a· realizaçã<O de 
tal desejo. Pelo fragmento publicado póde-se apenas conje-
cturai' que o Codigó de Nabuco, uma vez completo, não se-ria 
a, c1·eação de um puro philosopho, de um professor de 
Universidade, e sim de um estadista, mais preoccupado do 
effeito pratico da legislação a que ligasse o seu nome, do 
seu alc::mce social, intemacional mesmo, da clareza, com-
prehensão e vastidão da lei, do que da metaphysica do direito. 

Vejamos, porém, aquestão da divida de Nabuco para com 
o Estado: se elle cumprio ou não o seu coiitracto. A intelli-
gencia de um contracto, com prazo certo, para executar uma 
obra como o Codigo Civil, é das questões mais delicadas que 
se possam suscit~r em ethica sociaL Qual é o devm~ do legis-
lado?', que contmcta fazer umá obra d'essa magnitude e d'essa 
infinidade de pormet1ores : - fazel-a a trouxe-mouxe 'para 
entregai-a a tempo, ou visando sómente a perfeição do tra-
balho e a maior conven.iencia social, sem levar em conta o 
tempo marcãdo? Qual era~ obrigação de Nabuco:- estudar, 
assentar o plano, as minudencias todas, para sómente depois 
da obra acabada como idéa, começar a executai-a, exp_ondo• 
se assim, se morresse, a não deixar um só artigo; ou desde o 
primeiro dia começar a compôr para que ficasse, em qualquer 
tempo que a morte o surprehendesse durante o prazo do seu 
contracto, o equivaleu te das prestações recebidas? A verdade 
é antes de tudo que Nabuco não tinha que se preoccupar, 
senão pela contingencia da morte ou por sua propria con-
veniencia' do tempo do contracto' pOl'que estava previ~ to 

III. 34 

... 
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n'este a prorogação do f>razo, que seria aliás injustificavel 
negar-se-lhe em uma empreza d'essa 01·dem. Elle procedeo 
assim, em relação ao seu Codigo , . pela regra de Littré · 
perante o trabalho incalculavel do seu Diécionario : \l Quem 
quizer fazer um uso scrio da vida deve sempre trabalhar como 
se tivesse que viver muitos annos, e proceder como se tivesse 
de morrer-proximamente. A primeira d'essas reflexões deter-
minou-me a emprehender um trabalho que exigia, quando eu 
o comecei, mafs annos e' mais saude do que ordinariamente 
se tem em partilha. » 

Em toda obra intellectual contractada, ha sempre uma 
condicional sub-entendida : Deo juvante, a . inspiração não 
faltando. Os contractos d'essa natureza obedecem á condi-
ção especial da producção mental, tão rjgorosamente como 
contractos agrícolas ás condições da producção da terra : não 
se pôde forçar o espírito a dar a idéa, como não se força a 
arvore a dar a flôr; o effeito seria a esterilidade; hinguem 
deve ser obrigado a forçar a imaginação até a loucura para 
tirar .d'ella uma creação que se retráe cada vez mais. N'um 
contra~to como esse, só se pôde exigir a bôa fé. O amor á 
perfeição da obra que se contractou é a condição da lealdade 
absoluta, o primeiro signal de que se é digno da missão. 

Como podia Nabuco, ao contractar Codigo, saber se o po-
deria terminar 'ou mesmo c01neça1' a redigir em cinco annos? 
Para sabel-o, era preciso que elle já tivesse elaborado um 
Codigo Civil. Mesmo quando elle tivesse· concebido o plano , 
entre a concepção e a execução de u.ma empreza d'essa ordem 
era impossível aquilatar a distancia. Depois de ter consagrado 
vinte annos a realizar o plano de sua grande obra, Littré diz 
·no Prefacio do primeiro tomo : o Um plano quando apparece 
ab espírito, s.edul-o e captiva-o, é todo luz, ordem e novidade; 
depois, quándo chega a hora da execução e do trabalho, 
quando é preciso dispôr no quadro e nas linhas·regulares que 
·elle apresenta a massa bruta e informe dos materiaes · reu-
·nidos, é que começa a prova decisiva. Nada mais laborioso 

- · do que a passagem de uma concepção abstracta a uma obra 
effectiva. » Não havia base alguma para avaliar o tempo 
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que a execuçã~ tomaria. A lei do contracto·, como a enténdia 
Nabuco, era que o prazo remunerad-o para entt'egar a obra 
seria de cinco anhos·, mas que elle teria as prorogações de que 
precisasse : .assim, o contracto não tinha verdadeiramente 
prazo certo; o que era limitado era,o tempo da remuneração. 
A sua obrigação moral era dar o melhor que pudesse; fazer a 
lei que mais digna fosse do paiz que ella devia reger,- porque 
o seu Codigo uma vez acabado, era . razoavel acreditar que 
seria logo. o Codigo Civil do Imperio : podia elle contar para 
isso com o Imperador, ancioso pela obra; com a sua posição 
de chefe de um grande partido, e co.m a autoridade que o seu 
nome tinha ig-úalmen~e para o outro, que lhe commettera o 
Codigo. 

Se Nabuco imaginasse que viveria tão pouco, ainda assim 
não seguiria outro methodo ; seria faltar ás suas faculdades, 
trahir a sua obra, diminuir o seu esforço, a sua ambição intel-
lectual ; quando o fizesse, o Codigo não ficaria prompto, res-
taria s61Í1ente um fl'agmento maiol' ou mais intelligivel. 
Para 'que, porém? O futuro codificador havia de faze!' obra 
propria, deixaria de lado o que elle houvesse começado; não 
teria as mesmas razões de sentimento e solidariedade, que 
elle, para aproveitar do seu antecessor tudo quanto tivesse o 
cunho perfeito, de modo a haver apenas mudança de artífice 
na grande obra naCional (1). 

(1) Tambem quando Nabuco fallece sem deixar o CQdigo, Tei-
}\eira de Freitas, já com a sua forte e orgulhosa intelligencia alte-
rada, desmoronada das alturas a que se elevára, tem um grande 
abalo moral e, n'um impulso de gratidão e de solidariedade, offe-
r ece-se para pagar a divida de Nabuco, recolhendo e animando 
os fragmentos da sua obra interrompida. De certo em toda sua ' 
·vida não terá Nabuco recebido mais funda impressão da nobreza 
instinctiva do homem, do que essa generosidade que tocou a seus 
filhos agradecer. " Não podia o supplicante, " dizia Teixeira· de 
Freitas na sua proposta, " inquietar-se- pela incumbencia da mais 
sublime, mais di!fici1, mais benefica de t!!das as composições, a 
um homem da sua confiança, seu consorte desde o começo da 
jornada; mas agora, já que o socio deixou de existir, prosiga ó 
superstite na tarefa, consumma o esperançoso' artefacto ... Se re• 
putam o caso de força maior, o supplicante propõe-se a reparar 
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Por todos os motivos o seu dever era acrisolar ao infinito 
a sua creação. Elle não podia fazer um codigo apressado, não 
t)odia ganhat' tempo ; a obra devia consumit· o prazo de ela-
boração qÚe necessitasse', ainda que fosse toda a sua vida, 
ainda que a morte a interr·ompesse, inutilizando todo o tt·a-
balho feito. Elle procedia como os ,grandes aPtistas da H.e-
nascença, cuja obrigação maior era para com a propria obra 
d'arte (1). Sua regra era a mesma que Vasari definio assim : 

completamente o infortunio; se injustamente quizerem consi-
derai-o de culpa, o supplicante propõe-se a remil-o escrlipulosa-
mente, como se não houvera occorrido, satisfazendo - real a 
real de sciencia - o prejuízo causado em todas as suas partes e 
consequencias. " Referindo-se á relação, na codificação civil 
entre elle e Nabuco, falia do" indestructivel nexo que providen-
cialmente existia entre o creador e o criador d'esse tronco de 
geração ideal. » Quanto a Nabuco ter deixado a obra incompleta: 
"Não enganou-se o digno Ministro de 1872 (Duarte de Azevedo) 
sobre a capacidade possante do jurisconsulto ... Se durante a vida 
famosa do estudioso jurista,' ninguem ousou duvidar da sua pro-
vadissima dedicação litteraria, a ninguem, por sua morte, seja 
licito imputar-lhe negLigencias, nem -mesmo conceber desfavo-
raveis juizos, seja qual fôr o estado em que o destino o forçasse 

- a parar. O caso não é de vil empreitada mercenaria. Trata-se de 
um laborioso estadista, que no remanso do seu gabinete só devia 
mirar perfeições. " ~ 

(1) Fallando, a proposito da demora de Rodin em , entregar a 
estatua de Balzac, Arséne Alex;1ndre, critico d'arte francez, lem-
bra a queixa contra os esculptores que se encarregavam de tra-
balhos que não acabaram a tempo, e especialmente dos da Re-
nascença : " Leonardo de Vinci, que é justamente o typo mais 
extraordinario e o mais perfeito do artista universal, sofft•eu uma 
má sorte semelhante e ainda mais cruel. A estatua equestre de 
Francisco Sforza, que, em Milão, elle tinha começado em 1483, 
tomou-lhe muitos annos, só ele estudos preparatorios. Em 1493, 
apenas o modelo do cavallo, executado em terra, era exposto 
publiCaiJlente. Foram precisos dez annos, sómente para uma parte 
d'essa estatua, e mesmo essa não definitiva ... " E a respeito de 
Rude, o autor da Marselheza de pedra no Arco de Triumpho : 
,, Um velho estatuario, que tinha tambem o mais bello talento, 
M. Just Becquet, contava-nos um traço ele Rude que ~lle conhe-
cera. Quando Becquet vio na officina de Rude o esboço muito 
3;cleantado para a estatua .tumular de Cavaignac, exclamou : -
E preciso não tocar mais n'isso, meu caro mestre. Rude respon-
deu-lhe : - Ha talvez um nada que alterar. " Eu era joven en-
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<< il vole1' ce?'CCL?' semp1·e ·eccellenza sopm eccellenza e per..:. 
· fezione sopm pe-rfe1:oione .. . tal che l'opem {ttsse 1'itm·dcita 
dal desio, como disse il nost1'o-Petm1·ca (1). » Seu desinte-
resse estava fóra de questão. : elle contractára Eem lei o Co-
digo Civil com Teixeira de Freitas, quando, se ambici<masse 
essa commiss~o , podia, de certo, tel-a acceitaclo ao ser para 
ella convidado por Eusebio de Queirós , ou esperar que outro 
ministro, seu succes~or e seu amigo, lh'a viesse novamente 
offerecer (2). A gratificação que o Estado lhe pagava era 
uma pequena compensação dos luct·os cessantes da su'a banca 
ele advogado (3); não lhe pesava portanto na conscien-
cia, desde que elle se dedicava in teiramente á suá. obra; o 

tão, " continua Becquet, " Rude I é vou um anuo a fazer uma no.va 
es tatua; de tamanho natural d'esta vez. Era sublime.- Ah l ex-
clamei eu, esta vai para o moldador. Meu amigo, disse-me Rude, 
é só agora que -estou começando. » , 

(1) Teixeira de Freitas tambem accusa esse mesmo impedi-
mentum da perfeição. " ])jzía elle na sua citada carta, de 20 de 
Novembro de 1866, referindo-se á lentidão dos seus trabalhos e 
á sua relactancia interior em c_oncluir o Cocligo : « Se me não 
recusam a possibilidadé intellectual de preparar em dois ou 
tres mezes um livro com o lettreiro de- Codigo Civil, - ... como 
explicar a lentidão · dos meus trabalhos, o consum o de m·ais de 
oito annos sem ainda ter chegado ao fim? Bem se vê que ahi !e-
veda um nobre sentimento, um amor ele perfeiç·ão que só a con-
sciencia pócle recompensar .. " E a respeito de Nabueo, dizia na 
citada proposta de 1878 : " O caso não é de vil empreitada mer-
cenaria. Trata-se de um laborioso estadista, que no remanso de 
seu gabinete só devia mirar perfeições . " 

(2) " Entretanto , cumpre observar que o Sr. Nabuco, elevado 
ao ministerio, não guardou para si esse munus glorioso que o 
sr: Eusebio lhe quizera confiar; chamou a um distincto juriscon-
sulto e abalil.aclo advogado, o sr. Teixe-ira ele Freitas, e o encar-
regou dos estudos, dos trabalhos preparatorios, e finalmente ela 
r eclacção do Codigo . ,, (A Reforma, artigo citado). 

(3) " Damos os emboras aos nossos concidadãos e ao proprio 
Governo Imperial por ter o Sr. Nabuco feito o sacrificio de acceitar 
uma commissão, que, exigindo grande trabalho, não ofl'erece 
compensação correspondente. Naturalmente o illustre juriscon. 
sulto terá de abandonar a honrosa profissão ele advogado mili-
tante, e todos sabem que o seu escriptorio de advogado é um elos 
mais importantes c!'esta Côrte. " (Reforma, art. citado) 
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seu contracto tinha como hypotheca o mais que elle ·podia 
offerecer, - .o que ,lhe restasse de vida. O que o Estado 
pe1·desse com a sua mor.te era um prejuizo por forç,a maior, 
de que lhe não cabia, de certo, a responsabilidade. Se o 
E;_~tado era lesado, mais ainda o seria sua familia, porque 
o contracto só era v~ntajoso apressando-se elle, entregando o 
Codigo em dois ou tres annos, e recebendo, além das men-
salidades dos annos restantes, o premio de cem contos, que 
ninguem lhe podia contestai', se elle apre&entasse o Codigo 
Chileno ou o Codigo Italiano vertido para o portuguez. Assim, 
o contracto seria lucrativo ; demorando-se,- deixando o pr·azo 
expirar, encontrando-se como Teixeii·a de Freitas, com 
a ' impossibilidade de concluir, o contracto era, como foi, a 
ruina, o sacrificio dos seus maiores interesses. Do ponto de 
vista mercenario, o esforço âe Nabuco devia ser para entregar 
a obra no mais breve prazo possivel : (( para isso, )) como elle 
escreveu em uma .de suas cartas, « não tinha mais que faze!' 
senão chamar copistas )) ( 1 ). · ' 

Que outra accusação ' se póde fazer a Nabuoo, a não ser 
essa, de não se ter apressado, de não ter produzido á força, 
para cumprir materialmente o contracto? A de ter acceitado· a 
commissão, quando não estava preparado para desempenhai-a 
em tempo? Não estaria elle pt'eparado, ou poderia alguem 
estar melhor? s .e e!le tivesse já feito um Codigo Civil, como o 
Visconde de Seabra, ou um esboço. de projecto, como Teixeira 
de Freitas, sentir-se-hia mais ou menos)reparádo? Cada sys-
tema, cada grande obra inventiva, tem condições especiaes 
de producção,- desconhecidas d'antemão ao proprio artista 
ou pensador. Porque um esculptor fez uma estatua em nm 
anno, sabe se fará outra que o satisfaça, isto é, que elle 
queira entregar ou assigne, no mesmo tempo? Nabuco podia 
razoavelmente acreditar-se proprio para fazer o codigo; não 
lhe era dado, porém, como não o seria a ninguem, avaliar 
a quantidade e a qualidade de .ttabalho de primeira ordem 

(1) A mim, 10 de Janeiro ele 1873. 

. .. 
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que as .suas faculdades lhe forneceriam durante o pra~o esti-
pulatlo. Ou ·accusal-o-hial)l de não se ter absorvido na sua 
obra, por não deixar a politica e o Conselho de Estado, como 
deixou a advocaci_a ~ ( 1) 'Essa censma pres.uppõe tanto desdem 
e indifferenÇa pelas idjosyncrasias intellect:uaes, como -a de 
não se ter apressado. Ha pensadores como ha artistas que não 
podem trabalhar seguidamente n'uma mesma obra; precisam 
de variar de .ti'abalho, sobretudo quando variar de trabalho 
é a sua verdadeira distracção, seu ·uni c~ descanço, como para 
Nabuco (2). Além d'essa razão bastante, Nabuco tinha outras 
para não deixar a politica e o . Conselho de Estado, sendo que 
a politica lhe roubava_ pouco tempo fóra do Cons-~lho de Es-
tado : a primeira, que teria parecido uma transacç~o, se ao 
acceitar de um Gabinete Conservador o encargo do Codigo, 
elle, chefe da · Opposição Liberal, abandonasse a politica (3) : · 
a segunda, que elle se sentia mais ob,rigado a intervir com o 
seu voto . nas grandes questões do seu tempo do que ~ fazer o 
Codigo. De ser capaz de.dotar o paiz com um Codigo civil, que 
fosse um monumento tal que se não pudesse erigii' melhor, 
elle po.dia em toda consciencia ·e modestia duvidar; isso o 
desobrigava da iniciativa, · da ambição de se tornar o nosso 

(1) Ver essa censura (de não ter deixado tudo pe-lo Codigo), a 
Teixeira ele Freitas e a Nabuco em Coelho Rodrigues, que em 
poqco tempo teve feito o seu ·projecto ele codigo. Esse projecto 
elle o via enteetanto, rejeitado com igual pressa pela Commissão 
nomeada. Não me cabe entrar na arialyse de tal p:ro·cedimento .. 

· O que escrevo n'este Capitulo sobre as tentativas de Codigo e o 
melhor meio de levai-o a effeito, se rerere exclusivamente ás 
condições da epoca de Nabuco. 

(2) Ver nota anteriot' sobre Leonardo de Vinci : " Dir-se-ha a 
isso que dur'!-nte e.sses · dez annos Leonardo fez outras obras.,. Não 
se sabe que muitos grandes-artistas se vêm na impossibilidade ele 
trabalhae em uma só coisa de cada vez? " \Arsene Alexandre) . 
. (3) A Reforma, orgão do partido_ Liberal (artigo citado), torna 
logo notorio que -Nabuco continua a ser o mesmo opposicionista 
que ·cl'antes : . " É évidente que esta confiança do Governo nas 
luzes da aptidão profissional elo Sr; Nabuco em nada quebranta a 
sua individualidade política. Pelo contrario, os Liberaes se orgu-
lham ele que uni. de seus chefes mais queridos seja considerado, 
pot? todos os partidos, ,como o primeiro dos jurisconsultos. » 



,. • 536 UM ESTADISTA DO IMPERIO 

codificador; rião podia elle, porém, ter cluvid·a razoavel da 
importancia transcéndente do seu voto nas graves questões 
contempoi·aneas, CO!l1o- a Argentina, por· exemplo, em .que 
esse voto talvez nos garantio a paz, · e outr~:S, que temos visto, 
em que a sua opinião assignala o ponto eth·ico mais .elevado a 
que tocou a nossa política. · 

O que resulta do naufragio de Nabbco, como do de Tei'xeira 
de Freitas, é que não . se póde cont.ractar um codigo ou o 
conjfmcto das leis de um paiz, com _a clausula de tenipo, 
como se contracta um aterro ou a perfomção de um tunnel. Só 

. a inconsciencia ou a cobiça teria plena certeza de entregar a 
.empreitada no prazo elo contracto. Tres. annos, cinco annos? 
Por .que não vinte, ou tt·inta ? Tem sido riluito discutida a 
questão - l;je o codig·o devera s~r obra ele um ' só espirito ou 
obra collectiva. 'Ãs circúmstancias que entre nós cerceiam a 
vida, a fecundidade intelleétual, oppõem embaraços quasi 
iguaes a uma e a outra solução; no todo, .entretanto, parece 
que sob o Imperio o melhor meio de fazer o Cocligo Civil teria 
ainda sÍclo confiai-o a um jurisconsulto ele primeira ordem, 
encarregado de traçar ó desenho da obra, de jnfundir-llie a 
vida, a individualidade que tem toda creação intellecrual, cer-
cando-o, porém, de auxiliares a quem encarregas'Se as di-
versas secções, exactamente como se levanta urna cathedr·al, 
se constróe um encÓ~mçaclo, se lança uma grande ponte. A 
parte material e technica ela obra .devia ser poupada a quem 
tivesse quE\ responder pelo espírito' geral, pelo alcance social 
da nova legislação ('1). Na época em que um juriscommlto 

(1) Em geral os jurisconsultos opinam pela unidade de compo-
sição, por uma só mão em toda a obra. Assim, o Conselheiro José 
Dias Ferreira, no seu Elogio Historico citado, do Visconde de 
Seabra : " Accrescentava o decreto de 8 de Agosto de 1850 "' -
encarregando a Antonio Luiz de Seabra, então juiz da Relação 
do Porto, do projecto ele Codigo, - " .que hoje era .principio 
assente quE:l a redacção dos ccrdigos, para ser inethodica., precisa 
e clara, devia ser feita por uma só pessoa é~revista depois por 
uma com missão. Mas o que o decreto declarava novo era velho e 

·muito velho. O que o decreto declarava ser.principio de hoje, re.- . 

' . 
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nosso estaria apto para inspirar um codigo ('1 ), faltam-lhe em 
geral as fórças p hysicas do cerebro para a realização material 
da empreza, e ha muito na legislação que pode ser entregue 

- presentava apenas os processós primitivos, já observados por 
D. Jaão I e D. Duarte. D. João I encarregou o trabalho elas Orde-
nações _affon:::inas a João Mendes, do seu Con'selho e Corregedor 
ela Côrte, e, por morte d'este, D. Duarte commetteu o encargo ao 
Dr. Ruy Fernandes, do seu Conselho, sendo afinal revisto pelo . 
mesmo Ruy Fernandes, por Lopo Vasques, Corregedor da cidade 
de Li&boa, e pelos Dezembargadores Luiz Martins e Fernão Ro -
drigues. O mesmo teve de fazer D. l\:laria I, pois 'decorridos cinco 
annos sem a Junta por ella nomeada ter conéluiclo trabalho algum, 
apromptando ápenas Luiz de Mello Quintella a parte que lhe to-
cára relativa a testamentos, successões, morgados e tutelas, 
chamou da Universidade, por aviso ele 22 de Março de 1783, o 
Dr. Paschoal José de Mello Freire para o encarregar da reforma 
dos livros 2. o e 5. o elas Ordenações do Reino. Effectivamente o 
primeiro delineamento da obra, ou seja na ai'chitecLura ou na 
pintura, não admitte o pensamento de dois artistas, comquanto. 
possa, depois, ser vista e examinada por muitos.» - As:im pen-
sava tambem Cardoso da Costa (O que é Codigo Civil ?) : " Um 
coeligo civil ha ele ser um systema de moral civil. Peçle por isso 
uma uniformidade de principias e de doutrinas, e o seu· plano h a 
de ser conforme á ligação elas icléas da justiça e do direito que 
t iver formado em seu entendimento quem cl'esta obra se incumbir. 
Nem póde ter perfeição, nem ser como convem, se acaso não fõ-r 
obra de um só engenho . É ele demasiada grandeza e importancia 
para se fazer senl.. planta, ou seja incumbindo-se de uma parte 
cada um dos seus diversos constructores, ou seja trabalhando 
t_odos simultaneamente. n Entretanto,· Carvalho Moreira (o Barão 
ele Penedo), que. cita essas palavras commenta-as no sentido que 
me parece o mais provavel de bôa execução entre nós: " Não sou 
Lão escrupuloso . em preferir sempre a unid.ade do pem;amento na 
organização dos cocligos, que não reconheça utilidade na colla-
boração para auxiliaT o pensamento organizador " (Memoria ci-
tada, sobre a Revisão das leis). · 

(1) Essas. qual-idades são as mesmas que se exigiram em Por-
tugal para a escolha de Sêabra : " Um trabalho que só podia ser 
feito por quem alliasse a um talento superior e a um saber pro-
fundo longa pratica do fôro e grande bom senso jurídico n 

(Dias Fereeira, Elooio Historico citado.) Teixeira ele Freitas justi-
ficava, ao apresentar-se para recolher a herança de Nabuco, a sua 
propria infelizmente, pela ,, obriga.ção de intervtr n'um perigoso 
abandono, que, para mal ele todos, póde talvez acoroçoar pequenas 
ambições, clesejos.sem dignidade, temeridades sem consciencia. '! 
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com vantagem a mã{:>s differentes ·da que tem que dar o risco 
das grandes idéas, da-s consideraveis in novações, dos ra,sgqs e 
r~fol'mas que uma remodelação geral das nossas teis imporia 
ao codificador brazileiro. Cada linha do direito patrio deveria 
ser pesada em balanças de oiro ante~ de ser rejeitada, e da · 
mesma fórma que os homens de hoje não supportam as arma-
duras feudaes nem ma.nejam as ari11as -romanas, seria pr13ciso 
reunir a força de niuitos cerebms para termos .uma legislação 
nova que em iniciativas, em poder de ligar e de conservar, 
em penetração, justeza, genio organizadór e creador, igua-
lasse os nossos _ãntiqüissimos codigos ( 1 ). 

Que codigo teria entretanto feito Nabuco? muitas vezes h1e 
pergunto, folheando as suas notas, indecifraveis, por. não 
saber se a l.déa era pat'a ser apropriada, repeliida ou conver.-
tida em outra. O que se póde dizer é que teria sido um codigo 
muit<J diverso do de Teixeira de Freitas, porque as suas facul-
dades pred()minantes não eram as mesmas. Nabuco era l)m 
poli ti co, uni. estadista, um administrador, um juiz, aq 
mesmo teiripo que um jurisconsulto ; Teixeira de Freitas 
era sómente um jurisconsulto ; isto fazia que os trabalhos 
júridicos de um e de outro fossem prÔfundarnente differentes. 
Teixeira de Freitas fechava-se ou na ·lei escripta ou no con-
cepto, dentro, se·mpre, da'esphera do. Direito; Nabuco nunca se 
_isolou no Direito, considerou-o sempre como uma 1'elativi-
d'ade social, como as outras, su~ordinada á existencia da 

. , communhão. Teixeira de Freitas lidava assim com uma só 
funcção do Estado, Nabuco· com a vida toda d'o organismo. O 
codigo de um tinha que ser forçosamente theorico, abstracto, 

, especie de archetypo universal; o do outro, pratico, _positivo, 
politi-co, utilita1·io. Teixeira de Freitas faria um codigo para 

(1) " Fomos os primeiros na codificação das leis, como fomos os r 
primeiros na navegação dos mares " (Ordenações affansinas). -
" O que ha de bom nas Ordenações posteriores, manuelinas e 
filippinas, veiu tudo .das Ordenações affonsinas. Foram, em toda 
.a Europa o primeiro codigo depois dos da Idade Medi·a " (Dias 
f.erreira, Elogio Historieo de Seabt·a, já citado). 
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uso de qualqut?r -nação; Nabuco faria um codigo para o Brazil, 
mas que reflectisse o progresso, o maior adiantamento da ci-
vilização ; Teixeira de Freitas não se preoccuparia de reforma 
social, nem de respeito ao direito antiquissimo, á tradição 
secular; Nabuco seria influenciado por estes dois ~spiritos 
simultaneamente : o -de l'eforma e o de veneração. Para · 
Teixeira de Freitas, o desidemtum -seria um codigo que 
apresentasse a mais original e ~levada classificação e as mais 
perfeitas definições dos factos e especies jurídicas ·; para Na-
buco, ser_ia a lei geral que encerrasse o· maior numero de leis 
(bem feitas) socialmente ute·is, isto é, que melhor servissem 
o seu· pensamento primordial : a conservação moral evanes-
cente da familia e do Estado. O codigo de Nabuco seria um 
codigo ao mesmo tempo liberal e tradicionario ( 1.); se tivesse 
iJ,lguma originalidade, seria sómente pela harmonia, clareza, 
e combinação dos matizes; o de Teixeira de Freitas seria uma 
contribuição de. idéas e concepções pessoaes para a nova 
sciencia do direito, todo elle tirado do seu .proprio fundo. 
Teixeira de Freitas era, em relação ao direito, um nominalista, 
~abuco, um realista; o que fascinava áquelle ·era a nomencla-. · 
tura, a diyisibilidade das especies,· a coordenação dos generos; 

(1) A Nabuco sonia a idéa de çonciliar no seu codigo o pro-
gresso economico com a tradiÇão moral; a feição livre de uma 
época indu:;;trial, como é a moderna, com o espírito ele perpetui-: 
dade das velhas fundações civis, o que se póde chamar, em op-
posição á nova escravidão de Herbert Spencer, a liberdade 
antiga. Elle notara este perfil do Codigo Napoleão por E. Re- · 
nan : • Um codigo de leis que parece ter sido feito para um 
cidadão ideal, que nascesse engeitado e morresse celibatario; um 
codigo em que nada dura mais que uma vida; em que _9s filhos 
são um inconveniente para o pai; em que toda obra collectiva ou 
perpetua é prohibida; em que as unidades moraes, que s.ão as 
verdadeiras, são dissolvidas a cada obito; em que o homem 
ajuizado é o egoista que se arrçmj'<l, para ter o menor numero de 
deveres; em que o homem e . a mulher são atirados á arena da 
vida nas mesmas condições; em que a propriedade é conceoida 
não como uma coisa moral, mas como o equivalente de um gozo 
sempre apreciavel em moeda; tal codigo, penso eu, não pôde 
engendrar senão fraqueza e pequenez. >' 
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o _que seduzia Nabuco era o· alcance da lei. lntelleetuahi1ente, 
em jurispn,1deneia, um era um escolastico, outro um ethico; 
quanto á forma, um ideographo, outro escriptor. Teixeira 
de Freitas, é preciso dizer, não tinha a intelligencia fina, elas-
tica e ductil bastante para as grandes abstracções, era inextri-

. cavei sem ser subtil, e. o seu naufragio réstJltou, em .parte, de 
tél-a eHe forçado a·produzir o que ella, naturalmente, não teria 
dado; 1\"abuco tambem empregou talvez mais tempo ·do que 
devia em habilitar-se para a nova technologia juridica, Imts 
renunciou a illustrar-s f} em uma vocação que não era a sua, 
em uma arte de que lhe faltava a inspiração : o seu codigo 
teria, assim, sido composto com o material concreto, compacto, 
em que elle trabalhava, e não com o rriaterial_diffuso, nebu-
loso, subjectivo, a que Teixeira de Freitas se affeiçoava. O 
codigo de Teixeira de Freitas seria· uma tela de aranlÍa que 

· ~lle desdobrava da · propria intelligencia e cuja tenuidade e _ 
rijeza o seduziam como a Hegel um de seus labyrinthos de 
idéas; o de Nabqco, um edificio construicfo conforme as regras 
de alvenaria e da hygiene para o bem estar do Ii1aior numero . . 

" A um bastava a belleza da concepção juridica in se, como 
· uma obra d'arte; outro queria vel-a na applicação, em seus 

effeitos, sobretudo em relação á estatistica moral do paiz (1). 

(1) Comparação entre Nabuco e Teixeira ele Freitas, Tomo II, 
Livro IV, Cap. IV. 



CAPITULO VII 

A ASCENÇÃO LIBERAL. - A MORTE (1878\ 

Para o fim de 1877 era visivel que a situaç-ão Conservadora 
estava acabando com o declinio e ·a doença do Duque de Caxias. 
« Penso como V. l>, escrevia Nabuco a Dantas em 5 de Dé-
zembro, « que uma nova situação politica está proxima. O 
l\iinisterio é um cadaver que o Caxias, com todas as suas glo-
rias e importancia que exerce no animo do Impérador, não 
podera galvanisar. O Ministerio só vive pelo nome do Caxias. 
Esta pl'oxima a nova situação -:-, mas cumpre attender 
que tal proximidade, não havendo alguma pressão ou nova 
circumstancia, bem póde ir até Maio, que é quando o cuco 
canta. ll E accrescentava : « Apeiar dos supremos esforços 
que fiz, com prejuizo de minha saude, nã0' pude concluir o Co-
digo Civil no prazo ajustado, e pedi umâ prorogação de mais 
oito mezes, a qual juvanle De o; espero reduzir á metade » ( 1 ). 

(1) No e:;tado ém que se achavam os estudos e trabalhos de Na-
buco, não é demasiado optimista esse ealculo para a redacção. 
Absorvendo- se durante alguns mezes na terminação elo Cocligo, se 
não sobreviesse a fadiga cerebral e a doença, por outra, como 
elle dizia: • juvante Deo u, Nabuco em menos de oito mezes po-
dia completar a sua obra. Elle redigia a lapis em duas taboas 
de arclosia, formando um livro ; compondo de 20 a 30 artigos por 

--
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Com effeito, um mez depois, em Lo de Janeiro de 1878, 
Caxias transmittia a Sinimbú, um dos chefes liberaes, um 
telegramma com a ordem do Imperado!' de comparec~r em 
S. Christovam. 

A foi'mação do Gabinete Liberal de õ de Janeiro (1878) foi 
uma ferida para Nabuco; consultado sobre ella pelo organi-
zador sómente depois do facto consummado. Quem conhece a 
parte que Nabuco teve na historia do novo partido Liberal, 
sua posição entre os chef~s, collocado por elles mesmos acima 
de todos, comprehenderá bem que o desgosto d'elle não pro-
vinha tanto do Imperador não o ter ouvido sobre o organiza-
dor, como do organizador não o tei' ouvido sobre a organiza-
ção. Que o Imperador devia ouvir a Nabuco, ei'a eviden-te, se 
a? bôas normas do systema representativo eram um interesse 
tambem da dynastia. Nabuco em apontado pelos chefes Libe-
raes como devendo ,ser o organizador, do que elle se escusava, 
allegando carencia de recursos pessoaes para se manter na 
posição e por ultimo, o Codigo Civil ; ei'a elle, entretanto, · 
por acclamação geral, a primeira figura do partido, além 
d'isso conselheiro de Estado, e conselheiro cujo parecer, em 
questões importantes e numerosas, o Imperador tinha podido 
apreciar. Chamar a Sinimbú, desconhecendo inteiramente a 
situação de Nabuco no partido, era, da parte do Imperador, 
qualquer que fosse a sua intenção, uma falta, um aggravo ao 
estadista e um erro político, porque era appellar para o 
partido Liberal, desconhecendo-lhe a autonomia, o self-go-
ve1'nment, o se.u direito de indicar para o governo o esta-
dista de sua confiança. Nabuco, porém, nunca esperou ser 
chamado, ao menos espontaneamente. Elle sabia que o Im-
perador nunca reconheceria esse direito aos partidos de lhe 
forçarem, de qualquer modo, a escolha, e de facto Zacharias 
e Saraiva só faziam tornar ainda mais duvidoso o convite a 
Nabuco, quando o indicavam do Senado, dizendo que nenhum 

dia, teria em pouco tempo ã obra acabada, e elle podia compôr 
muito mais com o seu habito ele redigir leis e as notas que tinha 
tomado. 
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outro devia ser chamado (t). Em segundo Ip.gar o Imperador, 
-que podia sempre allegar as d~claraçõmrde Nabuco de que 
não queria o poder (2), -tinha o melhor dos pretextos, mo-
tivo mesmo, para não recor-rer a Nabuco em 1878 : o de 
deixai-o acabar o Codigo Civil. Por ultimo, Nabuco via bem 
f!Ue o Imperador não tratava de desgostai-o ; se o não que-

(1) Zacharias, ainda em 1877, referia-se assi·m no Senado a Na-
buco (8 de Fevereiro) : " Correu algum tempo o boato de que a 
Magestade itinerante deixou a.ssentada que se conservasse o 
statu quo até á volta. O orador não acolheu jamais nem poderia 
acolher semelhante boato. Se acreditasse, pediria ao nobre Pre-
sidente do Conselh-o que adiasse o Parlamento para Outubro, e 
neste caso, postas em ferias as Camaras,o orador procuraria per-
suadü~ aos seus correligionarios que aconselhassem o seu rei (o 
Senado sabe a qnem allude) a fazer uma viagem ao Oriente, e 
o orador muito instantemente lhe rogaria que, além do mais, 
averiguasse as dimensões e qual a madeira da caixinha em que 
Alexandre guardava os poemas de Homero. Estud\ldo e bem 
averiguado esse ponto, voltaria o estimado chefe dos Liberaes 
completamente illuminado. O Codigo Civil e seus regulamentos 
nasceriam como por milagre de seu cerebro, os problemas agi-
tados no seio do partido Liberal receberi.am uma solução prompta 
e condigna ... " 

Quanto a Saraiva, ver antes discurso citado, de 11 de Agosto, 
1875 : " É V. Exc (Nabuco) quem deve ser chamado, porque é o 
chefe do partido Liberal, e se ha systema parlamentar entre nós 
ninguem poderá subir antes do nobre s~nador. " _ . 

(2) Esse desejo de nãa ser ministt·o, Nabuco o manifestava serrí-
pre a todos, da tt·ibuna e na intimidade, e alguns dos seus ínti-
mos o eram tambem do Imperador. · 

Quando se nomeia a commissão executiva do partido, em 1875, 
Nabuco respira, pensando ter achado uma tangente para escapar á 
contingencia de sua posição. N'esse tempo Gladstone ·tinha dei-
xado a Lord Hartington a direcção do partido Ljberal, que ·volta 
depois a reassumir um tanto inesperadamente. E a esse episodio 
que allude a seguinte carta de Nabuco a Dantas, 13 de Fevereiro: 
" Cada dia desejo mais a vida privada, a exemplo de Gladstone, 
que aliás não é doente como eu, e não tem sobre si 9 encargo de 
um Codigo Civil, objecto que me preoccupa exclusivamente, e 
não me dá tempo para seguir os negocios. Felizmente livrei-me, 
apezar do sua opposição, do encargo de chefe, e consequent"e-
mente do de ser ministro; mas ainda· me pesa a responsabilidade 
de Presidente do Centro, quando as reuniões são tão difficeis e a 
e minhas convocações são a voz qne clama no deserto. " Nem 
Dantas nem o partidó, porém, admittiarn a declinatoria. 
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ria, era porque, apezar de todo o seu desejo de agradar-lhe; 
Nabuco era intellectualmente um irreductivel; acceitava d'elle 
todas as idéas q1,1e pudesse tornar suas, ljUe o· pudessem ins-
pirar e dirigir mesmo, - d'elle Imperador como de qualquer 
outro, :- mas não se encar"regaria de nenhuma politica de 
que antes o .não convencess-em. Entt'e Nabuco e Sintmbú; a 
preferencia do Imperador era por este. Homem do mundo, 
dominando-se superiormente, de maneiras quasi ternas e to-
davia cheias de reserva, affectuosas, mas mantendo todos â 
distancia, Sinimbú escondia sob essa superficie glacial, po-
lida, uniforme, como a de um espelho, o seu verdadeiro 
temperamento: por fóra, póde-se dizer, elle era todo. calma e 
harmonia; no intimo, havia paixão e violencia. Ao mesmo 
tempo, porém, que homem de sala, elle era homem de Côrte, 
e por esse lado o Imperador podia ter certeza de que nunca 
lhe sentiria senão o avelludaclo das patas, não lhe conheceria 
senão a cariciosa flexibilidade felina. Depois, Sinimbú · não 
podia exigir a · Presidencia _do Conselho ; chamando-o, era 
o Imperado!' que o consagrava chefe dõs chefes ; provocando 
a sua gratidão, podia contar com elle até ao sacrificio. A dif-
ferença maior, entre elle e Nabuco, não era, porém, essa, e sim 
que Sinimbú, excepto no campo que 1he era proprio, o dos 
melhoramentos · agricolas, era politicamente um neutro, um 
indifferente, qualqu"er que fosse a apparencia de sua lingua-
gem, aos lados que se hostilizavam, e intellectualmente um 
inerte, cujo movimento tinha que proceder de outros. Acha-
mada dos Liberaes não era pequena questão para o Imperador, 
pendente a eleição directa, em que, chamando-os, elle renun-
ciavà a um elos seus mais caprichosos preconceitos e tambem 
a um dos mais pronur.ciaclos temores que manifestou no seu 
reinado : o preconceito contra a eleição directa e o temor á 
Constituinte. Em taes circumstancias o inaugurador da peri-
gosa situação tinha que sei' um politico de toda sua confiança; 
isto é, sobre o qual elle presumisse poder exercer todo o seu 
ascendente e fascinação. Talvez lhe parecesse que não conse-
guiria de Sinimbú o que não conseguisse tambem·de Nabuco, 
mas rios ministerios -anteriores elle tinha observado a indole 
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dos dois homens, e sentia que Nabuco era essencialmente·um_ 
leadm·, .um. guia, um conductor político, e que mesmo quando 
Nabuco tomasse a direcção, preferida por elle, havia de andar á 
frente, havia de arrastai-o, havia de imprimir -ao movimento 
o cunho estrategico, oU o· o_bjectivo, que lhe inspirasse a sua 
imaginação proprüi . . Por tudo isso, Nabuco comp1·ehendia · 
que o Imperador não quizesse a sua - companhia como Pri-
meiro Ministro, e preferisse outro dianteiro para as grandes 
jornadas do reinado, em que queria dirigir a marcha e re-
gular o passo da caravana. O convite a Sinimbú foi para 
Nabuco uma ligeira e amortecida ferida em seu amor proprio: 
estava preparado para recebel"a . . O modo, porém, por ' que 
o seu velho amigo, chamado em ·lugar d'elle, o . poz de 
lado na formação do primeiro Ministerio rla situação, - · s-i-
tuação de que, pela · categoria a elle reconhecida por seus 
pares durante o ultimo decennio todo, tanto quanto pela aú-
toridade intellectual _ que exercia no partido', podia presumir~ 
se o creador, e, · se vivesse, teria .sido o . arbitre>, ··- esse 
golpe, sim, magoou-o na sua fibra mais sensível : a· fran-
queza, a confiança, a lealdade, o desinteresse, com que coope-
rava em política com os seus associados, a de~icação, com 
que servia aos seus amigos. (1). 

Nabuco, entretanto, era tão desapegado do poder·que qual-
quer ferida d'essa natureza . cicatrizaria logo. · Mesrrio esse 
proçedimento de Sinimbú, elle o explicará generosamente pela 
physiologia das paixões humanas, cuja leitura tinha para elle 
talvez o attl'activo de uma consolação pei'enne. Atti·l.bue logo 
a gauche1·ie do seu ~o~ppanheiro de Olinda á timidez, ao· re-
ceio de prestar vassallagem a outrem, que não o Im.perador, 
elle Primeiro Ministro, de reconhecer acima de sí unÍ directór · 
~spiritual do partido, - que assim faria sombra, não só ao· 

• (1) A Saraiva (16 de Janeiro) ellé diz sómeli.te : " 'Sempre·espe-
rei que .o nosso . Cansanção fosse o chamado... Elle : fez-me · r. 
honra de consultar sobre o Ministerio, d(lpois de organizado; 
achei!o bom, e· quando o não achasse, nãó era màis te~po de 
desfazel-o ... " 

UI. 35 . 
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Gabinete, cumo á propria Corôa; d'ahi a linguagem uniformé 
que NabuGo emprega para com .todos .que se dirigem a elle : 
«; Desde que um . dos chefes do partido se torna o Presidente 
de Conselho, só elle fic;l chefe, só elle deve governar, e aos 
demai~. não - ~ licito embaraçar a sua liberdade de acção ou 
i~portunal-o com conselhos que elle não pedir. >> (Carta a 
]3árbosa de Almeida, em 21. de Janeiro, 1.878). 
, Mais fundo do .que essas peripecias da política, da qual 
~lle gradualmente se ia retrahindo, devia abalai-o a morte 
1;\uccessiva de dois homens que, por títulos diversos, eram duas 
grandes figuras do seu tempo, cuja falta escurecia para elle o 
recinto do Senado, e repercutia como u.ma contracção dolorosa 
em' sua propria individualidade política. As relações que o I.iga-
yam.a Z~charias no Senado e no Centro Liberal, e ao Marquez de 
~·Vicente no Conselho do 'Estado e no Senado, eram da ordem 

~ d'esses travamentos mysteriosos do cereb1·o, que não se podem 
despedaçar, sem que •o proprio tecido vital comece a rasgar-se 

. d~ algum modo. Na mocidade pouco importará ao actor ver 
çah.ir ao seqlado os que representavam os principaes papeis no 
~esmo drama que elle; na velhice, porém, taes perdas corres-
ponde,m á atrophia de cellulas e fibras d'elle mesmo ; a morte 
não é mais sómente o desapparecimento do camarada que lhe 
servia de interlocutor, que o sustentava ou contradizia, seu 
auxiliar ou se)J rival ; reflecte nas faculdades; nas sympa-
thias, nas emul~ções, no prazer, na coragem, que a presença 
d'aquelle constante .companheiro despertava, inspirava, exci-
_tava no que _sobrevive. A morte de Zacharias, ainda no vigor 
de sua fórma agil e elastka, precedendo por dias, talvez pre-
parando, a volta do partido Liberal ao ·poder, devia estreme-
c_er .o organismo combalido de Nabuco, ainda Jllais que a de . 
S. Vicente, seu emulo no Conselho de Estado, . nosso ultimo 
publicista, com quem devia eclipsar-se a escola· Conservadora. · 
· No estado de fadiga e depressão em que .se achava, agitado 
interiormente . pelos $acudimentos e sobresaltos da grande 
obra a que estava obrigado e tjnha que proseguir, luctando 
~óntra o destino, Nabuco de certo não resistirià ao primeiro 
germen 'infeccioso que ihe invadisse o organismp. Colhido, 
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no verão de 1878, · por uma febre biliosa, succumbe rapi-
damente em 19 de Março, na idade de 65 annos incomple:-
tos (1) . A morte tinha sido §empre uma grande preoccupação 
·religiosa para elle (2), e a:ssim como seu Pai fallecera na vi.:. 
gilia de s.· José, era-lhe dado render a alma no dia ínesmo 
. do Patriarcha, cujo nome devotamente .trazia, e a qqem toda 
.a vida invocara para a sua· ultima hora. 

O perigo de Nabuco alarmara a cidade. A sua desapparição . . .. ' 

(1) " Ha oito dias sentio-se vagamente incommodado, daf.ldo .· a 
isso pouca importa_ncia, por attribuir os symptonas á fadiga. : 
como nos dias posteriores o abatimento augmentasse. o GoÚvêa 
instou por passar a noite de quinta-feira junto ao leito para me-
-lhor conhecer a causa do mal ; de facto, verificou um accessú de 
febre, que cedeu pela manhã. Na sexta-feira (15), desce1.,1 meu Pai 

· pela ultima vez ao seu escriptorio; durante o dia appareceu de 
novo a febre, que fez remissão á tarde. Chamado O· Santa-Isabel, 
'e de accordo com -o. Gouvéa, fizeram applicação de .quinino. A 
febre pareceu ceder no sabbado á noite. No domingo, porém, 
apresentou-se com caracter assustador. Na segunda-feira foi 
chamado o Pertence. Infelizmente, p!Jrém, todos os recursos, 
toda a medicina, foram impotentes. Os. accessos succediam~se 
com intensidade até que hontem, terça-feira (19), ás _2 horas e 
dez minutos da tarde elle falleceo. "(Carta a mim, de meu irmão 
Sizenando, em 20 de Março' de 1878.) .' . · 

" Eu fui o seu enfermeiro. Noite -e dia velei junto ao seu. leito. 
Daria gostoso a minha vida pela d'elle. Mas, nada; 1!. sua organi-
zação êstava profunda ·e irremediavelmente abalada, e desde o 
primeiro dia da moles tia eu previ o fatal desenlace. " t Carta. de 
meu cunhado Dr. Hilario de Gouvéa.) . . . · 
· (2) Ás sextas-feiras não deixou Nabuco, durante -annos, de 'fazer 
a sua romaria á Capella de N. s .. a da Conceição e Boa-Mor·t~ ou 
â de N. Senhor dos Passos. No seu diario elle sempre associa 
os factos e occorrencias-domesticas importantes ou de bom agoiro 
pára elle ao padroeiro do dia. Assim quando adoece gravemente 

, de febre amarella em 1859 : " Periguei, e fiquei salvo .no dia df:1 
Sant'Anna. " As cartas á sua mulher e filhos precedia-as elle 
sempre da invocação d·a Virgem. Insensivelmente suas exclama-
ções era;m outras tantas orações jaculatorias. Póde-se dizer que 
nunca se ausentava d'elle o pensamento da misericordia divina, 
do abandono, da resignação nas mãos de Deus, da confiança em 
uma justiça ulterior e final, muito diversa do juizo dos . home~s. 
Religiosamente, Nabuco morre . a mesma criança que sua mãe 
deixara orphan aos dez annos. 
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:cae como um .ra io sobre o paiz (1), ainda mais po-r se seguit~ 
á de zâ.charias, S. Vicente e- Alencar (2) . Seu acompanha-
mento-ao cemiterio de S. Joifo Baptista reflecte bem o assom-
·bro geral (3). Entt'e os ministros, summidades politicas, ma-
gistrados, advogados, directores da imprensa, litteratos e 
artistas, representantes das diversas classes e de todos os 

(1) " ... Durante os dias em que este·ve enfermo o Sr. conselheiro 
Nabuco de Araujo, foi extraordinaria a cbncurrencia de pessoas 
de todas as classes e partidos que iam á casa do grande estadista 
saber noticias de sua saude . Logo que se soube do triste desen-
lace foi geral à consternação. Avaliavam todos a importancia do 
vacuo que se ·faeia no paiz ... '' (A Reforma, 20 de Maeço.) 

" A noticia da morte do se·nador Nabuco foi um raio que cahio 
sobre esta cidade, a qual, na dôr com que a acolheo, revelou o 
gráo de estima em que tinha o illustt•e finado. ·.,. (Correspondencia 
do Rio de Janeiro paea o Diario da Bahia). O mesmo em todos 
os jornaes- do Rio e das províncias. 
· (2) cdosé _d·e Alencar, Marquez de S. Vicente, Zacharias de 
Goes, Nabuco de Araujo, quatro linhas que podem encerrar no 
seu centro todo o lmperio do Brazil.· n (Folhetim do Jornal do 
Commercio, 23 de Março). A nota é geral na imprensa : " Ha 
pouco Pimenta Bueno, agora Nabuco ; são nomes que deixam 
grande vacuo na época actual, vacuo difficil de preencher, porque 
a natueeza não é muito prodiga d'essas naturezas excepcionaes, 
'destin·adas a a illustrar os povos e a conduzir o desenvolvimento 
da vida das nações. n (O Cruzeiro) . 
· (3) ü Mais de 150 canos formaram o prestito funebre, e em to-

dos _os semblantes dos amigos e affeiçoados do illustre finado, que 
fqram dar-lhe esse prova inequívoca de dedicação, lia-sê a sau-
aáde que deixou na patria um dos maiores homens que n'ella 
têm erguido a cabeça, sempre venerado por todos os seus cida-
dãos. " (Jornal do Commereio) .. " 'Aquelles que na tarde de hon-
tem atravessaram aquellas paragens dos bairros do Cattete e 
Botafogd descobriram-se respeitosos . ante o JllOrtuario e solemne 
prestito, que amigos e aclmiradoi•es acompanhavam ... (Gazeta de 
Noticias). " Pôde-se dizer que jamais se vio no Rio de Janeiro um 
tão longo acompanhamento funebre. " (A Reforma). " Ainda aqui 
não houve enterramento tão concorrido. n (Corresp. de Diario da 
Bahia). O chronista da Reforma e o correspondente do Diario 
referem-se á sua geração : o prestito de José Clemente e o do 
Marquez ele Paeaná tiveram ainda mais que o de Nabuco o ca-
I acter de um lucto publico; tambem falleceram em uma époc.a 
em fJUe as manifestações ele ordem política o.u nacional tinham . 
maior relevo e importancia na vida da cidade, avultavam e im-
pressionavam mais a _população. 
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matizes políticos, .destacava-se ao lado do feretro· o Visconde 
do .Rio-Branco (1), já .então, sem o .. suspeitar, enfermo.; e, · 
por isso, tão condell!nado para a P.olitica, como elle (2); Oc-
taviano, a quem a phase liberal ref?érvava sómente decepções 
e . desgostos, e para quem Nabuco .era a ultimã' espel'ança 'do 
partido (3); Saldanha Marinho, . ~ e ao seu lado Quintino 
Bo.cayuva, - á testa d'esse grupo espemnçoso, impaciente 
e desc1'ente das 1'e{01·mas ( 4), do qual se póde affil'mar que 
só se destacou do Liberalismo para a Republica, e, talvez, 
que só não regressou para a :Monarchia liberal, porque o Im-
perador não se quiz inspirar nos conselhos de Nabuco (õ). 

(1) • Alli ... via-se o rosto sereno, de tantos pleitos ganhos e de 
tanta gloria segura, do Visconde do Rio-Branco, amigo e .emulo 
do morto ... "(Ga.•eta de Noticias.) . 

(2) O Visconde do Rio-Branco falleceo dois am;~os depois, _ 
em 1880. 

(3) ;, ... Octaviano, musa da imprensa, atribulado e tristonho, 
por ver findo o homem unico com o qual promettera ser minis-
tro d'Estado. • (Gazeta de Noticias.) 

(4) " Vamos ás consequencias deste adiamento infinito das re-
formas. Uma mocidade esperançosa fazia parte do partido lib.e-
ral. Impaciente, descrente das reformas, passou o Rubicon, .or-
ganizou o partido republicano, que ainda não existia no paiz. E 
hoje, senhores, estranhaes a vossa obra; e quereis que em um 
governo livre não possa haver um partido republicano, que aliás 
não é de acção, mas de opinião! Déstes causa a este partido. O qu.e 
fazer! Fechar-lhe a boca? Ah! isto era com modo, mas perigoso.• 
(Nabuco, discurso de 20 ele Fevereiro de 1871.) 

(5) Sobre approximação possível dos republicanos, por interme-
dio de Nabuco, ver a interessante polemica de 1874 entre Quin-
tino Bocayuva e Aristides Lobo .. O facto é que apezar do Mãni-
festo e da separação, o partido republicano foi por algum tempo 
como que um pronunciamento do partido Libét~al, não se jul.,. 
gando . impedimento para militar n'esse partido à, profissão de 
crenças republicanas, c~nno sempre tantos Liberaes tiveram, so-. 
·bretudo na mocidade . . E essa promiscuidade e velha camara-. 
dagem política que explica factos como a entrada de Lafayette 
Rodrigues Pereira para o Gabinete Sinimbú, a eleição de Sal-
danha Marinho para a Camata e a· de Christiano Ottoni para o 
Senado, pelo impulso da victoria liberal. Entre um r-epublicano 
e um liberal adiantado, só mais tarde haverá antagonismo; por 
muito tempo liberalismo e republicanismo foram termos conver--
síveis. Nabuco, porém·, preferia a soll!ção : - (explicado o phe:-
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-Para os . Conservadores desapparecia a principal garantia _de 
moderaÇão com que podiam contar nà ,situação nova, o ad-
ver:Sario- que, com -plena· segurança,-instituiam seu arbitro ( 1 ); 
aos · Liberaés, na maior parte desconte~tes, appreh<?nsivos, 
surprehendidos com o Gabinete, a monte de Nabu,oo, no. inieio 
do seú. dorriinio,ngurava-se uma fatalidade (2). A hbll,lenagem 

hom~no da.cl.esÍigaÇão dq novo partido, sua razão de ser)1 trazel~o 
em massa á união liberal por meio das reformas, ao expediente 
çle attrahir sua,s mais brilhan-tes . p·ersonalidades e principaes 
combatentes. O facto é que durante dez annos a aspiração repu-
blicana será neutra'tizada pelo direito de prec~dencia, reconhe.-
cido pelos republicanos mais genuínos; da abolição da escrava-
tu'I'a; a essa podia seguir,se alguina outra liga da mesma natureza, 
e a cooperação entre os elementos democraticos, apezar de pro-
visaria, tornar-se indefinida na duração. . 
. · '(1) Os conselhos 'de· N abuco á nova situação eram com effeito no 
sentido da menor reacção poss.ivel. Os Conservadores,' seus ami-
gos pessoaes, sabiam bem que elle não acceitaria o governo; pa-
reciam, assim, d'esejar a Saraiva que mais se approx.imava d'elle 
em imparcialidade, não por espírito de equidadé e. benevolencia, 
como elle, mas de sobranc.eria e imperio. " Lá vai outra prophe-
cia" ~ (que se-realizou) -escrevia Nabuco a Saraiva, :em 16 de 
Janeiro (1878): " V. Ex. que seria o primeiro, se aqui estivesse, 
sBrá o segundo organizador, feitas as· eléições e · vindo a Consti-
tuinte. Deus o queira, para bem d'este paiz. Até esta hora nâo. 
ha Presidentes riem Chefes de Policia; applaudo este vagar e re• 
flexão com que procedeo o Cansanção, ào inverso da soffreguidão 
e.violencia com que se houve o Itaborahy em 1868. Os Conserva-
dores, quando houve a crise, lembrados d;aquellas bellas pala-
vras ditas por V. Ex. no Senada, so9're a necessidade de mode-
rar a reacção subindo os Liberaes, queriam para organizador a 
V. Ex. e não ao Cansanç_ão, que elles temiam por violento. En-
ganaram-se, porque o Cansanção tem seguido os conselhos e 
nórmas de V. Ex. " · 

(2) " Não somos nós, ·" dizia A Reforma, orgã9 do partido, 
assignalando que Nabuco não deixava successor, »·não é o partido 
Liberal que tem o direito de chorar exclusivamente o passa-
mento do seu illustre chefe; é a Nação inteira, d.e quem elle era 
o pharol e o guia, e cujo eclipse seria fatal para a sorte 1de nosso 
paiz, se elle não houvesse fecundado corri o seu genio a geração 
que lhe sobrevive e que, se não acha um successor para preen-· 
cher o seu lugar vasio, tem pelo menos, no seu proprio seio, o · 
germen elo seu espírito, que h a· de, mais tarde, florescer e fructi-
ticar, garantindo, na. successão dos tempos, à perpetuidade da 
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tem o cunho ·de uma meditação publica sobre ~ futuro, sobre 
as contingencias que o encerramento do « oraculo » poderia 
trazer ao destino nacional ( 1). -

herança opulenta que elle nos lega. " " Para a fainilia liberal ai. 
perda é irrepara,vel, " dizia na Assembléa Provincial de S. Paula 
Moreira de Barros, " futuro leader da Camara. Ella perde o seu 
mais distincto conselheiro, aquelle que, para tudo e para todos, 
era o guia seguro e cuja opinião era ouvida como um o'raculo. " 

(1) " O senador Nabuco occupava na historia política e parle-
m~ntar da nossa patria q posto culminante do grande conselho. 
Nas questões graves, nas crises sérias, nas grandes obras de 
construcção ou de reparação nacional, era para elle ' que se vol--
viam todos os 'olhos, era a sua pall,wra que se esperava como a . 
sancção suprema da experiencia e da sabedoria. " (A Reforma, . 
. 20 de Março). . · _ · ' 

Moreira de Barros, no discurso citado, refere-se á.perda " d~
uma d'essas preciosas vidas que constitue por si só o patrimonio· 
e riqueza de uma geração. " " É 'necessario que ás veias da pa--
tria acuda muito sangue novo para que. não fique anemica com a. 
perda de tanto sangue bom. n (Alencar, S. Vicente, Zacharias e 
Nabuco). Folhetim citado do Jornal do Commercio. O Cru-
zeiro, redigido por um espirito culto, tão independente q_uant~ 

·original, o Dr, H_enrique Corrêa Moreira, escrevia: " Sem duvida 
entre essas novas gerações que ahi despontam, entre aquella 
que se a vigora, h a grandes talentos·,_ que o estudo consolidará, e 
qu~, por seu turno, occuparão entre seus contempora11eos os-lu-
gares que deixa·m vazios os grandes· homens que se extinguem; 
mas estas esperanças, fundadas na lei immutavel .qúe rege o en'-
cadeamento das coisas humanas, são absolutamente impotentes 
para nos consolar da perda dé um grande cerebro que se dis-
solve, de um caracter 'qne desapparece, de uma grande luz que 
se apaga. » 



CAPITULO VJII 

NABUCO E A MONARCHIA 

I. -O Fim do Imperio (1878:..1889) . 
• 

A vida de Nabuco termina em 1878 com a subida da · 
situação liberal, mas póde-se dizer que elle morre já no epi-
logo da monarchia brazileira. O periodo que resta é tomado 
pela propaganda abolicionista, que nenhum homem de Es-
tado, nos dois partidos, ampara com a sua responsabilidade 
na phase em que ·era possivel resolvei-a generosamente, 
conciliando os proprietarios. Quando o govérno a chama a 
.si, em 1884, a questão já tinha tomado, com a libertação do 
.Ceará, velocidade irresistivel, e mesmo a transacção' tentada 
_pelo Gabinete Dantas é frustrada pela alliança dos dissidentes 

. "Liberaes com o partido Conse1·vador, do que resulta a volta 
·dos Conservadores ao podér, em plena agitação social, com a 
politica da 1·esistencia. Logo sobrevem a questão milita?', pre-
nuncio do futuro 1!'> de Novembro; depois, :....__com a iri_~po

tencia dos partidos, que haviam garantido á lavoura a posse 
.. tranquilla dos seus· escravos; com as libertações em massa 
;pelos proprietarios mais abastados, com a acção revolucio-
maria de Antonio Bento e a evolução agricola de Antonio 
.Prado, (que troca a esc1·avidão pela immigração), produzindo 
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a .defecção de .S. Paulo, - a abolição immediata sem indem.,... 
nisação: -segue-se, em declive rapido, torrencial; escumante, 
como os cachões de . uma catadupa, a dissolução do partido 
Conservado!'; a campanha, á cuja frente se põe o Conde d'Eu, ~ 
pal'a conter a ondajepublicana,· que jorra impetuosamente ·do 
seio dos antigos partidos; o seu refluxo pela expansão econo-
mica, tnop.etaria que, um. momento, sõb Ouro-Pretó, a represa 
do lado das fazendas, mas que, ao sorriso da 'FO!'tuna, insen-
sivelmente,· se desacautela do lado dos quarteis; por fim a 
deposição da ' Monarchia pelo exel'cito e a -conserva, em alto 
mar, pela Armada, do pequeno vapór Alagôas, que conduzia 
para o exilio .o velho Imperadot·, desde 1887 decadente, 
sombra política de si mesmo, mas para· o qual se abria, ainda 
assim, a mais nobre phase da sua vida, a que devia revelar 
a sublimidade do homem. 

11.- A linha politica do Reinado. (1): 

Antes de tudo, o reinado é do Imperador. De certo elle não 
governa dit·ectamente e por si mesmo, cinge-se a Constitui-
ção e ás formas do systema partamentar; mas como elle só 

(1) 0 reinado de D. Pedro II (1840-1889) póde-se dividir em seis 
phases distinctas: de 1840 a 1850, consolidação da ordem interna, 
fim das revoluçõ.es, aperfeiçoamento do governo parlamentar, 
lu c ta contra o trafico; de 1850 .a 1863, política exterior, equilíbrio 
.do Prata, co"nciliação política, emprehendimentos industriaes, 
emissões bancarias, abertura do paiz pelas estradas de ferro,cen-
tralização crescente; de 1864 a 1870, guerra do Paraguay; de 
1871 a 1878, émancipação gradual, liquidação diplomatica da 
Alliança, começo da democratização do systema (imprensa e con- . 
ducção baratas, - os _bonds, que tinham .começado em 1868, re-
volucionam os antigos habitos da população, .- idéa republicana, 
viagens imperiaes e caracter democratico .que o Imperador n'ellas 
ostenta e depois. d'ellas as;mme); de .1879 a 1887, .eleição directa, 
agüação abolicionista, importancia maior do Sul pelo progresso 
rapido. de S. Paulo, desapparecimento de antigos estadistas, no-
,vos moldes, processos e ambições; de 1887 a 1889, doença do Im-
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é arbitro da vez de Gada partido e de cada estadista, -e eoino 
está em suas n1ãos o fazer ~- desfazer os ministerios, o poder é 
praticamente d'elle. A investidura dos Gabinetes era curta, o 
.seu ti trilo precario, ~em quanto agradassem ao Monarcha; 
em taes condições só havia . um rrieio de .goyernar, a coBfor~ 

_- midade com elle: Oppôr-se a elle, aos seus planos, á sua po-
lítica, era' renunciar o poder, Algum ministro podia estar 
-promptQ a deixar o governo, apenas empossado; ·o Gabinete, 
porém, tinha tenacidade, e · o partido lhe impunha compla-
cencia á vontade Imperial por amo'!· dos.logares, do patronato, 
Insénsivelm.ente·os Ministerios assentiam, assim, no papel que 
o Imperador distribuía a cada um no seu reinado. Romper 
com elle, foi por muito · tempo impossível em política. O 
Senado, o Conselho de Éstado viviam do seu favor; da sua 
graça. Nenhum chefe quizera ser incornpativel. A tradição, a 
continuidade do governo está com elle só. Como os Gabinetes 
duram pouco e elle é permanente, só elle é capaz de polí-
tica que demande tempo; só elle póde esperar, contemporizar,. 
continuar, adiar, semear para colher mais tarde, em tempo 
certo. Emquànto precisa de tornar a sua autoridade incon-
testavel, ôs políticos mais importantes são · cons·ervados a 
.distancia do throno. Olinda, talvez por ter sido uma especie 
de rival da Realeza em 1840, só volta ao Governo em ·1848, 

perador., seu afastamento . gradual dos negocios, descontenta--
mento do exercito, abolição subi ta, prevenções contra o Terceiro 
,Reinado (da grande propriedade contra a Princeza D. Isabel; do 
. exercitei contra'o Conde d'Eu, futuro Imperador); oiro abundante,. 
febre da Bolsa, Positivismo, surpresa final de 15 de Novembro.,. 
Sobre o reinado, ver especialmente o admiravel resumo, já ci-
tado, D. Pedro li por B. Mossé (Pariz, Firmin Didot, 1889), tra-
balho ·que, como já ficou dito, foi escripto, - salvo o prefacio· 
e ·dois capítulos, - pelo Barão do Rio-Branco. Ver tambein 
uma especie de testamento, com o titulo - Fé de Ofjicio, enviado· 
de Cannes, em 1891, por D. Pedro II ao Visconde de Taunay, e· 
por este publicado no Jornal elo Commercio (28 de Maio) e em 
opusculo. Nenhum outro documento projecta tanta luz sobre as. 
aspirações do reinado como esse rapido e imperfeito apanhado-
de reminiscencias, feito pelo Imperador enfermo como conso-
lação do dester.ro. 
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-~ e _ ainda asl';im era •logo dispensado, __,._quando ·? I~pe-;
rador já goverqava só, e_ depois de OFnda ter feito habilmente 
o séu estagio de aspirante e ·não fazer mais somlrra ao seu 
antigo pupillo político. Bern_ardo Pereira de Vasconcellos, o 
homem da resistencia á Maioridade, morl'e em 1850. sem ter 
sido ministro do Imperador. Honorio Hermeto Carneiro Le.ão 
(Paraná), tambem setembrista e . antimaiorista, .outro inde-
pendente, vassa-Ilo egual ao rei, é chamado em 1843, e des• 
pedido em Fev_eréiro de ' 1844. ·Depois d-'esses exemplos, ós 
novos educam-se na éonvicção de que nada · podeín valer -
serião pela sua confiança e tolerancia. 

É elle só .quem regula o_s ac.cessos-e as garantias. Á .pri -
meira grande for_rÍada de Conselheiros de Estado, a de 1842, 
elle era talvez joven de mais para a inspirar, fazia-se no 
Ministerio Aureliano Coutinho (Visconde de, Sepetiba) ; mas 
logo depois elle é quem nomeia cada Conselheiro de Estado, 
até quasi ao fim, quando elle mesmo perde o gosto de esco-
lher, talvez pot·que a estatura dos políticos vai diminuindo 
em progressão ainda maior para elle, do que aos olhos dos 
que não praticaram com os mais antigos Conselheiros de 
Estado do reinado, e não conheceram Olinda, Monte-Alegre, 
Maia, Paraná, Alves Branco, Macahé, ~aranguape, Abrantes, 
Paula Souza, Manoel Antonio Galvãó, Abaeté, José Clemente 
Pereira, Visconde de Albuquerque, Jequitinhonha, ltaborahy, 
Uruguay, Eusebio de Queirós, Manoel Felizardo de Souza e 
Mello e outros. 

N'um ponto sente agudamente e sua susceptibilidade . é 
grande; não deve ser -susp_eitado de ~er ~alidos. Dep~is que 
termina o seu noviciado, e dispensa os conselhos de Aure- · 
liano Coutinho (Sepetiba), e o reduz a um político tão depen-
dente, tão ignorante dos altos mysterios, como os outr.os, 
não quer, ao seu lado e nos -seus conselhos, individualidades 
culminantes, governando com o seu prestigio e á sua sombra; 
como se tivessem poder proprio sobre a nação. A nenhum esta- -
dista elle reconheceu nunca a posição propt·ia, incontestaveJ, 
que a rainha Victoria teve qrte . reconhecer, com a perfeição 
do self-govm·nment parlamentar no seu reinado,_ a Gladstone, 
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e Disraeli, por exe~plo; de chefes independentes dos respe-
ctivos partidos com direito mutuo á rev_ersão do governo (1). 

(1) Todos os estadistas do reinado, .em um momento ou outro, 
sentiram-se do systema do Imperador. Em duas cartas, escriptas 
na t:onfiança de pai a filho, Nabuco, pouco antes de morrer, 
refere-se á preterição do-seu nome, " em outras oeeasiões _em 
que ·eu mais podia e mais influía, ,; " em situações que ereei e 
cuja direcçãQ. me competia. " Por isso, quando chamado" depois 
de tres que não puderam organizar, " " temendo geandes resis-
tencias recusei a hdnl'a ou o presente geego. " Isso o não afastava 
do Imperador, a quem devia gratidão, a que1n n~o attribuia hos-
tilidade pessoal, e que, para elle era " a encamação de um grande 
J>rincipio. " O sentimento da irresponsabilidade do Imperador 
era o característico dos homens da antiga escola. Eusebio de 
Queirós, em carta esceipta de Hamburgo em 15 de Junho e diri-
gida a Paranhos, fallando .do Conv1mio de 20 de Fever.eiro desse 
an.no, dizia : " D'ahi me mandaram dizer que V. Ex. não tinha 
ido; por occasião de sua chegada, comprimentar ·o ImperadO!'. 
Talvez· porque . d'aqui eu não possa bem julgar, parece-me que 
não fez bem. O Imperadoe deve s·empre estar fóra das nossas 
questões, ainda quando nos parece que não devera concordar em 
sacrificar quem, por confiar ínuito n'elle, se sacrificou. Mas con-

- fio tanto no tino de V. Ex. que suspendo o meu .juizo. " (Carta no 
archivo do Barão do Rio-Branco.) 

Essas queixas intimas são as de todos os outros . homens do rei-
nado ela mesma categoria : do proprio ·Eusebio, que não quiz ser 
organizador pelos mesmos moti.vos que Nabuco; de O-linda, ·que 

_ só o foi tarde; de Vasconcellos, que não pôde ser, como de Rio-
. Branco, de Zacharias, de Cotegipe. Não se deve entretanto pre-

musie rná vontade do Imperador conti·a qualquer dos homens 
a quem elle não recorria, quando a opinião os indicava, ou sa-
crificava em conflictos em que o seu amor-proprio politico estava 
empenhado; significava·o seu modo ele architectar o seu reinado, 
o seu estylo de governar, o seu methodo de distribuir os papeis, de 
ensaiar e enscenar a política. :ranto no Ministerio Paraná como 
no ministerio Olinda, os collegas de Nabuco, pelo modo por que 
o Imperador o tratava, pensavam que elle o queria para organi-
zador. A todos· os outros elle deu tambem as mais assignalaclas 
provas. O facto é que o Imperador nunca repartiu o poder perma-
nente ; a questão é se elle assim não -desguarneceu o throno, 
po1· medo de ficar prisióneit~o dos partidos ou da oligarchia, que 
logo se constituiria com o parlamentarismo puro. N'um sentido a 
responsabilidade do feacasso final fica sendo d'.elle, porque elle 
teve _a escolha · entre todos os homens ele seu tempo, áistribuio 
como quiz o santo e a senha da monaechia a todos os govei'nos, 
não deixando tomar precaução alguma para sua defeza, que en-
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Ninguem sabe o . dia seguinte senão elle (1). Elle fórma a 
corrente da administração, ora . n'um sentido, ora em 
outro ; só elle sabe o · verdadeiro destino da navegação. As-
sim, notavelmente, na questão dos escravos : desde 186õ 
ou 1866, como vimos, no Gabinete Olinda, elle se decide; 
Olinda oppõe-se, elle conquista Nabuco, Saraiva, Paula 
Souza; tem no campo Conservador Pimenta Bueno, mas 
a guerra do Paraguay atravessa-se no caminho, e)le ced~, 

adia; depois, com um Presidente do Conselho menos refra-
ctario, Zacharias, adianta o trabalho no Conselhóde Estado, 
faz elaborar pelos dois partidos a futura lei ; Zacharias, 
j)orém, torna-se incompatível com Caxias; a guereá é o inte-
resse primordial, Caxias o homem necessarío, Zacharias é . 
sacrificado e com elle o partido Liberal ; os Conservadores 
têm que ·subir, o chefe Conservador é ltabora_hy, o Impe-
rador então pretere a questão, que, no seu espírito, está em 
segundo Jogar, em favor da que tem o primeiro, a guerra; · 
terminada, porém, a guel'l'a, o relogio infallivel de S. Chris-
tovam dá a hora da emancipação; quem acceitar o governo 
é pat·a conf6rmar-se; .vem S. Vicente, vem Rio-Branco, viria 
Gouza Ft·anco, mas em quanto a questão não estivesse resol-. 
vida, não vit·ia nenhum que a pudesse estorvar (2). Assim 
com a guerra do Paraguay. Assim. com. a eleição directa, que, 
em quanto o Imperador não desiste ou não se rende, é um_ ob-
staculo para qualquer governo ou político que pensasse n'ella 
(os Liberaes, Cotegipe, Paulino de Souza); a principio qual-

tz·egava ao bom senso ·do paiz. O que se pócle affirmar é que 
onde D. Pedro H naufragou, qualquer outro naufeagaria antes 
d'elle e talvez ele peor modo. · 

(1) " A mudan ça do minis te rio foi inesperada, porque no Brazil 
nunca os ministros sabem quando . hão de deixar as pastas ou 
quem os substituirá. ».(Hollanda Cavalcanti !'lm 1861, citado por 
Theophilo Ottoni, mesmo anno). · -

(2) " Creio tambem conveniênte dizer a V. Ex. que _me parece 
provavel que sua, recusa importará na passagem do poder para a 
opiuião política contraria. " Carta de S. Vicente a Rio-Branéo, 
de 29 de Janeir'o de 1871, convidando-o, de ordem do Imperador, 
a· vir á Cõrte para organizar o · Gabinete. (Do archivo do .Barão 
do Rio-Bea,nco). 
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quer que fosse o meio de realizai-a, depois -sem reforma da 
Constituição. Como a reforma eleitoral', a chamada liberdade 
de ensino~ 6 decreto Leoncio de Carvalho, especie de noli me 
tangere pará as administrações todas que se succedem. 

o governo era feito por todos d'esse modo : -o que e que 
o Imperador quer, o que é que elle não que1·? Os que faziam 
politica fóra d'essas condições estavam condernnados -a não 
ter nenhum exito; é por isso que os propagandistas de qual-

' quer idéa não tinham ·nada conseguido emquanto não desper-
tavam o interesse do Imperador e não moviam a §Ua sympa-
thia. Conseguido isso, o concurso dos parti<;los, dos governos, 
precipitava-se corno uma avalanche; assim em tud!l, princi-
cipalrri'ente na qüestão magna do reinado, a escravidão: o 
pronunciamento de Rio-Brànco,em 1871,deDa:ntas,em 1884, 
âe Cotegipe, em 1885, (João Alfredo, em 1888, aproveita 
a ausencia do Imperador para fazer a abolição 'immediata, 
mas . se o Imperador ·estivesse no "Imperio elle teria igual-
men-te sido chamado para resolv{jr o-problema, ainda que de 
outra forma), cori'éspondem á conversão prévia do Imperador. 

Esse poder era, porém, um phenorneno natural, espontaneo, 
à resultante do nosso estado social e politico. Se é um poder 
sem contraste, não é por culpa d'elle, mas pela impossibili-
dade de · implantar em uma população como a Brazileira a 
verdade eleitoral, e pórque a verdade eleitoral ainda tOI·naria 
o eleitorado mais adheso ao governo qualquer que fosse, isto 
e, ao poder que tinha o direito de nomear. N'esse sentido era um 
poêl.er indestructivel. Só haveria, com effeito, um meio, excepto 

_a revolução republicana, de fazer render o poder pessoal : era 
fazer surgir, diante da Corôa omnipoterite, Camara~ indepen-
dentes. Ahi estava, porém,· a impossibilidade ; essa foi a 
grande chimera dos propagandistas da eleição direeta, e depois 
dos homens de Estado que esperaram d'ella a regeneração do 
systema representa,tivo, cómo os Liberaes de 1868, os Con-
servadores de Paulino de Souza e Barão de Cotegipe. Quando, 
depois de grande resistencia, o Imperador, que sempre com 
o tempo se deixou vencer, e se deu por vencido e não con-
vencido, cedeu, e ·realmente , Sâraiva conseguia um primeiro 

. . . 
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resultaqo, _qual foi a consequencia:? Que «· o paiz real » com 
esse primeiro epsaio de verdade eleitoral ficou tão anarchisado 
quanto corrompido; que o Parlamento v~io representar a 
doença geral das localidades, a fome dé emprego · e -de .in-
fluencia; a dependencia para com o ·governo. Era sempre b 
governo, senão o de hoje, o de amanhã, e só o governo, que 
podia fazer a eleição. Quanto mais verdadeira .ella fosse, mais 
dedicado ao governo, isto é, mais necessitado; cobiçoso, o 
!'lléitorado se' mostraria. A emancipação do eleitorado,_ quando 
pudesse ser effec.tuada, só daria um -resultado: o habitual-o a 
utilizar-se do seu .voto. E~palhar pelas cidades e pelo interior, 
onde o emprego era uma sorte grande, . diplomas de. eleitor, 
era distribuir bilhetes de loteria · para um sorteio sempre re·.: 
novado ; o effeito desmoralizador era o mesmo .. Dar-se-iam 
exemplos de esplendido desinteresse, de abnegação e inge-
nuidade, caracteristic(!s das classes pobres, casos de derrota 
da plutocracia, do officialismo, pelo. proletariado ; .mas na 
grande mài'o'ria dos districtos trium pliaria a ·necessidade. A 
principio os eleitores seriam arrebanhados pelas influencias, 
mas o resultado da eleição directa; sendo livre, seria quebrar 
o chamado c cabresto »; tornar o votante independente. 
Queria-se para o eleitor uma lei, como será a de t,3 de Maio ; 
o que se faz é tornar o voto em massa objecto de trafico. O 
effeito d'essa · papeleta foi o Jllesmo que uma derrama de · 
papel-moéda; o povo suppoz que' emergia da pobreza c da 
necessidade, que tinha recebido . uma renda vitalícia. Nem 
Qlesmb 6 Imperador, propondo-se no seu reinado, exclusi-
v.amente a fundar a liberdade de . eleições, · teria conseguido -
diminuir o seu poder, tel-o-ia pelo contrario alargado extraor-
dinariamente i porque para reduzi l-o erà preciso uma dic-
tadura secular que resolv~sse o problema nacional todo, o, da, 
raça, . do territorio, e. do clima; que recolonizasse o Brazil · 
com elementos capazes do self-govei·nment, se tal pl.·oblema 
n-ão era, . por sua natureza, iosoluv.el _ artificialmen-te, pela·· 
selecção política de jmmigrantes que a mudança de paiz e de 
Clima nao desvii·tuasse. - . 

Esse-.. poder, o Imperador ir exercitl.l se!Jlpre: 1.0 dentro d,a · 
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Con~tituição; 2° de accordo éom as ficções e usos do systema 
parlamentar inglez, até 'Onde foi tomado entre nós pelos pro-
prios· partidos ; 3° cedendo sempre á opinião e aá sentimento 
publico.· « A honra do meu reinado, só póde ser - ·cumprir •a 
Constituição que jurei. >> (1) O que distingue o seu governo é 
o· sacramento da fórma; desde o dia c em que é deClarado 
maior; até o dia em que lhe é intimada a deposição,. elle não 
sae do seu· papel de rei constitucional. Tambem a ·marcha da 
politica no reinado, não é obra d'elle ;. elle é apenas o relogio, 
o regul::rüor; marca a hora ou dá o rhythmo. Em politica, de 
certo, nada do que os ministros. propõ·em, ou as Camaras 
votam, ultrapassa a sua risca; é elle quem faz as sondagens 
de um lado e outro do canal onde se navega. Mas a origem 
da inspiração não é sua. Se . tudo que é deliberado, pessoal, 
no seu reinado, exprime só ·uma consciencia continu~,. uma 
identidade directora, a d'elle, os acontecimentos, o in {ie1·i, 
vai além, como sempre,_do que q.uer· o impulsor ou o mode-
rador politico. Todo dia, de· toda parte, sua acção individual. é 
a:noullada· pela acção de forças sociaes, sbbre cujas affinidades, 
reacções . e encontros elle não · tem dominio, e isso em tal 
escala que o que elle" faz, podendo deixar de fazer, ou o que 
elle d'eixa de fazer' podendo· fazer' não tem quasi . alcance, com-
parado ao jogo e á obra das causas cuja actividade ihe escapa, 
e' a ·maior parte das quaes elle nem suspeita . Mas tudo isso 
passa-se no -Inconsciente ':nacional,• ·no fundo organico, -
hereditario e evolutivo,.-'- onde quasi nenhuma intervenção 
pessoal, directa, immediata, é possivel. A Consciencia, é elle . 
. Se ·o Imperador inspira fl dirige, não governa, entretanto. 

Se . fiscaliza cada nomeação, cada decreto, cada palavra dos 
ministros, a responsabilidade é d'estes. o soberano não inter-
vem, quasi, rra machina politica e administrativa, que são·os 
partid-os com suas adherencias e gerarchias . offieiaes, seu 
pessoal· e suas transacções. Elle não· quer mesmo conhecer 
da vida interior dos partidos, não estabelece relações pes..; 

·. -

· (1) Notas citada:s_ao meu opusculo ·o Erro 'do Imperador; 
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soáes, directas· com elles, senão com os chefes que serão um 
dia- os Presidentes do Conselho. Com estes mesmos já vimos 
como procedia (comparar sobre o assumpto d'este Capitulo 

1 Tomo I, p. 346, e seg.); o direito que se reserva é de fazel-os 
sahir ·quando queira; esse direito, tem-n'o ·.sempre. Ha em 
todos os ministerios elementos dissolventes; impede as re-
composiÇões se quer, ou as faci~ita; impõe condi<:.ões; vê a 
opposição anciosa, ás suas ordens, esperando um chamado; 
outras ambições no proprio campo ministerial, á espreita, e 
tem sempre a dissolução, inst?·um~ntum 1·egni. Através do 
reinado, de 1-~40 a 1889, todos os políticos que serviram 
com elle tiveram consciencia de que seu mandato era preca-
rio, seu-posto instavel, oscillante, dependente, e sem excepção 
exprimiram, quando não fosse senão na intimidade, esse 
mesmo' sentimento_: Antonio Cados e Hollanda --Bavalcanti, 
Vasconcellos e Alves Bmnco, Olinda e Paraná, Eusebio de 
Queirós e Nabuco, Rio-Branco e Cotegipe, Zacharias e Sa-
raiva. Mas, se o mandato é assim precario, se os ministros 
devem entrar, contando sahir ao primeiro desgosto sério do 
monarcha, á primeira resistencia ou exigencia inconciliavel, 
emquanto não se separa d'elles, o Imperador respeita ~scru
pulosamente a _ esphera da acção minist~rial (1). Nem se -po-
diam queix.ar'os ministros das observações que elle fazia em 
conselho, porque, no seu papel de advocatus diaboli, elle 
elucidava as questões, esclarecia as nomeações, adduzia os 
precedentes, colligia as informações, trazidas d~ toda parte ao 
throno, outra bocca -de leão Yenéziana, emprestava a cada 
administração o concurso da sua alta posição e de sua vas-
tissirha experiericia. Ao mesmo tempo, deixava aos ministros 

(I) " Querem ou não querem governo constitucional? Saibam 
que muito tenho soffriclo por J)ão dever exercer essa acção, 
mesmo a bem elos escravos, e em muitos outros casos. Julguem-
me depois ele ouvir-me. » . 

" Se eu fosse Presidente dos Estados Uqiclos, com ministro:,. 
meus, talvez não se tivessem praticado certo.s actos. Mas o 
melhor systema ele governo é aquelle com que a nação se.consti-
tue. " Notas do Imperador ao · opusculo O Erro do Impe1·ador. 

III. :53 
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o patronato político, a distribuição dos _ empregos entre os 
s~us partidarios , a administração dos negocios, a realização 
das -idéas que tinham advogado . na opposição . Em muitos 
ramos elle não -tinha intervençao quasi : no direito, nas 1 

finanças, por exemplo. 
Era assini que os mais em inentes se achavam bem n'essas 

posições, e ás disputavam; apezar da incmlteza do p1:azo e con-
tingencia do marídato ; além de que a opção do Imperador era 
só entre elles , entre um pequeno circulo formado no Parla-
mento; que o ImperadorJ de facto, só tinha a liberd~de de 
alternar os· partidos, de passar de um grupo, como estava 
constituído, para o grupo opposto, nas mesmas oondiçõe~, 

,escolhencto <Ómente,· d? ·que era -sempre uma liga de chefes, 
9 nome que na occasião mais lhe agradava. Elles não eram 
assim ministros do rei, creaturas do Paço ; eram ministros 
do Parlamento, como os da França no reinado de Luiz'-
Philippe, e não como os da Inglaterra no reinado de Victoria. 
O Imperadot' podia despedil-os , como o eleitorado despede os 
partidos no Reino-Unido, mas, salvo essa differença , de não 
haver um pod·er eleitoral capaz de sustentar os seus repre-
sentaqtes no caso de appello ao paiz, o mandato ministerial 
era o mesmo. Aspirar ao poder, nas condições em que elle 
existia, era portanto honroso e legitimo. Não era cu)pa do Im-
perador a falta . de eleições livres; os partidos eram infinita-
mente mais culpados do que elle, que não tinha quasi parte, 
nos abusos que corromperam as eleições. O soberano não re-
baixava os seus ministros, respeitava-os, elevava-os; como 
governante, inspit·ou-se somente em um a gloria : fazer o 
Brazil figmar como um modelo de liberdade entre as na-
ções . A verdade sobre o seu reinado está resumida no 
epigramma attribü.ido a Ferr~ira Vianna- : « O Imperador 
levou cincoenta annos a fingir que governava Hm povo li-
vre; )) o que quer dizer, a elevar-lhe a reputação perante o 
mundo, escondendo a indiffet·ença geral dos cidadãos pela 
coisa publica, pelos seus direitos e libercl.ades, pmticando e 
zelando o culto da Constituição, como da divindade política 
do Impel'io. 
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Se a Consti.tuição é o Palladiwn, o. Pal'lamento é o Forwn; 
essa foi a al'ena onde durante setenta annos concen-trou-se 
a. vida política do paiz, luctou-se pelo poder e pela liberdade; 
não é um grande theatl'o historico da humanidáde, .mas pal'a 
os Brazileil'os das 'antig·as ·raças coloniaes, qua.lquei' q!le seja 
o sentimento de futuras nacionalidades que no correr dos 
tempos venham tomar o lugar d'elles, suas ruínas hão de ser 
sempre veneraveis. Nada teria sido impossível alli ao verçta:.. 
deiro genio político, dotado de real ambição, e em condições 
de fazel-a valer : infelizmente não tivemos nenhum homem 
de Estado que reunisse ao genio ambição, independencia, e 
vontade. Aquelle que as tivesse reunido, não encontraria 
.obstaculos em D. Pedro 11. Não foi obra d'elle a degeneração 
do espírito político dessas Camaras, · em que se -levantaram 
homens· como Villela Barbosa, Vasconcellos, Alves Branco e 
Paula Souza. É absurdo, quando se obse1wa que a maior parte 
d'elles descreveram a sua curva de liberaes para conserva-
dores, uns, e de consel'vadores para liberaes, outros, ima-
ginar que foi .o Imperador quem determinou esses movimentos 
regulal'es do espírito para um e out1·o polo social. Não foi 
obra d'elle o scepticismo, o indifferentismo, o entibiamento 
político, que succedeu aõ antigo fervor, seriedade e persis-
tencia das épocas de caracter solido e a,ustero ; nem, se de-
pendesse d'elle, teriam vindo, em lugar dos antigos miníste-
.rios de chefes, os ministerios de principiantes, de figurantes 
pariamentares, em que os partidos afinal se trituram. 

Como o Parlamento, o Conselho de Estado. Foi com effeito 
uma grande concepção política, que mesmo a Inglaterra nos 
podia invejai', esse Conselho de Estado, ouviçlo-sobre todas as 
g1·andes questões,. conservador das tl'adições políticas do Im-
perio, pal'a qual os partidos cOfltral'ios eram chamados a col-
laborar no bom governo do paiz, onde a oppósição tinha 
que revelar seus planos, suas altemativas, seu _mpdo diverso 
de encarar as grandes questões,. cuja solução pertencia ao 
l\iinisteriQ. Essa admiravel creação do espírito Brazileiro, que 
completava a outra, não menos acbniravel tomada a Benjamin 
Constant, .o J?oder Moderador, reunia, assim, em torno do Im-
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perador as summidades políticas de um e outro.lado, toda a 
sua consun1mada . experiencia, sempre que era preciso con-
sultar sobre um grave interesse pul~lico, cl,e modo que a 
opposição era; até cm·to ponto, participe da " dírecção do 

~ paiz, fiscal dos seus interesses, depositaria · dos segredos de 
Estado. 

· É esse o systema do Imperio de '1840 a· 1889. A vida polí-
tica faz-se nas Camm·as, na imprensa, nas províncias, como 
na Inglaterra; mas os partidos não têm moderação, não . se 
resignam á verdade eleitot·al, o que faz que a ultima palavra· 

. pertence, involuiltariamente, ao Poder que norneia os minis-
tt·os, e não á Camara donde elles saem. A differença é, en-
tretanto, apenas apparente, porque o Imperador não inverte 
as ·situações apressada e caprichosamente, mas . inspira-se 
sempre da opinião ou da necessidade. O facto é que d'esse 
mechanismo dual, monarchico-parlamentar, em que o 1\fo-
narcha é um director, c6mo o é o Parlamento, em vez de ser 

·unia especie de automato das Camaras, resulta a tranquilli-
dade e a segurança do regimen durante quatro .gerações. Se 
o Imperador não tem a direcção suprema; se não é o arbitro 
independente dos partidos'; se tem que se liri1itar a rubricar 
os decretos que lhe apresentem, e não inudar a situação senão 
por effeito de eleições contrarias, muito pro\·avelmente o se-
gundo reinado não teria sido mais do que a continuação da 
Regencia, ou a antiL:ipação da Republica, e o poder imperial, 
escravo e instrumento da oligarchia, á mercê dos que o se-
questrassem, teria desapparecido em poucos annos no remoi-
nho das facções . Homens, intellectualmentc supe~·iores ao Im-
peradOl', governando em nome d'elle, estadistas de maior 
capacidade, dispensando a sua intervenção e habituando o 
paiz a olhar para uni throno vasio, não teriam co~seguido 
outra coisa_ senão desencadear · a anarchia contra si mesmos, 
ao passo que · elle, pelo exercício saga~ e moderado do seu 
papel de imperante constitl!cional, conservou intacta a sua 
autoridade durante meio seculo, . quãndo seu pai, o funcladot· 
do Imperio, não se . pôde manter senão nove annos, e as tres 
Regencias, quatr~, dois, ~ tres annos. N'esse extenso período 
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faz nascer a ordem em todo o Imperio, antes a:narchist~do, só-
mente pela tolerancia; restaura o prestigio nacional, que .en-
contrara abatido no Prata, e desafoga a _situação do Brazil · 
na A.merica, . sómente pela lealdade e pelo desinteresse ; e, 
se não créa, crystalliza a união nacional, ainda incerta, 
sómente eela cohesão da libet·dade e confiança reciproca, .e 
pelo constante lapidar da sabedoi·ia política (1 ). Segundo 
toda probabilidade teria afinal morrido e"m S. Christovam e 
descançaria hoje na Ajuda o autor d'esse milagre ·da política 
Sul-Americana no · seculo XIX, se não fôrá ·a moles tia que, 
desde 1887, começa a enfraquecer-lhe o cerebt·o, e o -torna tí-
mido, q-uasi vexado cíe reinar na Anierica .á moda da Europa, 
querendo ~ parecer uma especie de archonte-rei, como José 
Bonifacio sonhára para D. Pedro I, um Benjamin Franldin ' 
corôa do (2). 

(1) Ha sob esse envolucro de Marco Amelio, de philosopho 
imperial, uma Ji1etade de Luiz XI e outra de Luiz XIV : ha o 

.autor da uilidade nacional e o autor da centralização,. escrevi no 
Paiz em 1888. A união é tão forte que a guerra elo Paraguay·a 
endurece e torna infrangivel. A centralização é tão perfeita que -

.se fórma e mantem sem orgãos administrativos, espontanea-
mente. Esse curioso phenomeno é Nabuco quem o assignala om 
1854 ·: « CePtamen te, o poder administrativo entre· nós está ainda 
desorganizado; desmontado, não só-pelo lado político senão tam-
bem eín relação á parte criminal e civil: Na parte p·olitica, a 
Camara sabe que o poder administJ:ativo apenas se circumscréve 
ás Capitaes das Províncias; emquanto vae bem com o poder Ju-
diciario, não tem embaraço; se· da parte d'elle houver rivalidade, 
não pó~·e marchar; em verdade qual é o, delegado elo poder Exe-
cutivo nas comarca~? Será o juiz ele direito? Sera o juiz munici-
pal? O delegado ou sub-delegado? Não ha nem vestígio de ~cen
tralizaçij,o administrativa, a qual tanto importa á unidade de 
pensamento e de acção. '" (8 de Agosto de 1854). 

_ (2) Ramalho Ortigão, o brilhante estylista portuguez, acredita 
que a rbonarchia teria desempenhado melhor a sua funcção ·no 
Brazil se o Imperador fos se outt•o homem, tivesse outros gostos 
e outro temperamento. " Um rei,,, diz elle em uma pagina inte-
ressante e característica n, accumulándo a percepção. da indoleju-
venil, impetuosa ele seiva, um tanto impaciente e tumultuaria das 
nações americanas, com o sentimento europeu da diséiplina; do 
prestigio e do commando, poderia talvez ser ãinda no ·Brazil um 
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Em si mesína tem muito de elevado essa politica imperial, 
que segu~ sempre pela estrada que lhe parece recta, despre-· 

·penhor de onlem, uma influencia de civilização, um agente df:) 
progresso ... A vida de c6rte, mantendo unia aristocracia, desel)-
volvendo a polidez dos costumes, a alta cultura do espírito, o 
amor das a1'tes e das lettras, a )ll~S perfeita comprehensão elo 
conforto e da elegancia, o sentimento mais espiritualiz.ado da 
vida, corrigiria, na evolução do americanismo, que, a pouco e 
pouco, por uma especie de refluxo pendular, começa a invadir a 
Europa, a influencia regressiva élo Yankee e do Gaúcho, assegu-
rand.Ó á raça brazileira, cie mais delicada p'hantasia e de mais 
honiogeneidade ethnica e social, a preponderancia hegemonica 
no futuro desenvolvimento moral da America~ .. Um exercito 
disciplinado, aguerrido e brilhante; seria .um factor consideravel 
na educação nacional, um foco de aperfeiçoamento phy'!_ico, de 
destreza e de força, uma escola pratica de disciplina e de Pespeito, 
de marcialidade e de brio, um viveiro , enfim, de cidadãos correctos, 
saudáveis, endurecidos e valorosos .. . Em Yez de tet' esses requi-
sitos de dominação jubilosa, de expansibilidade, de brilho vivente 
e communicativo, o Senhor D. Pedro li é um recluso, é um espe-
culativo, é um inestLetico. " (Ramalho Ortigão, Quadt'O social 
da Revolução Bra-oileit'a, na Revista ele Portugal, Janeiro, 1890.) 

A probabilidade· é que um rei artista e mili tar, un Maximiliano 
do Mexieo, teria durado muito menos : não tetia ministros pam 
comprehéndel-o, nem nação para o sustentar. O insuccesso da 

· monarchia foi um c!' esses abalos profundos que a escravidão havia 
necessariamente de produzir no dia em que as raças que ella 
importou e os· seus cruzamentos estivessem em tal superioridade 
1mmerica e social, relativamente á raça branca colon-isadora, 
que o que restasse das qualidades políticas e direcloras d'esta, 
- (imaginando que ellas pudessem 1'esistir á vida tropical, ao 
relaxamento proprio da· quasi independencia social do individuo 
na America), -não pudesse mais conter os impuls·os da massa. 
Dois distinctos críticos, os Srs. Sylvio Romero e João Ribeiro, 
desenvolveram 'ultimamente, na R evista Brazile'ira, a tl1ese que 

. a política mestiça sul-americana tende cada vez mais a sup-
plantar entre nós a política branca eunopéa, a qual desapparece 
pela insignificanc~a ethnica dos elementos encarregados de 
transmittil-a e que a não poderiam mais impór. Esses pheno-
menos seriam os mesmos na monarchia ou na rep ublica : nem 
um Luiz li da Baviera, com a sua al'te vVagneriana, nem um 
Luiz XIV, cercado ·da côrte de VersalhesJ poderia ·impedir o 
desequilíbrio resultante da oscillação, vertiginosa, continua, do 
geosso da .nação de um extremo para o outro da sua escala 
hereçlitaria. Os terremotos do atavismo produzir-se-iam tão 
fatalmente no Brazil como os vulcanicos na região dos Andes. 
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zando as resistencias que é forçoso debellar, sem considerar 
os resentiméntos que poden1 um dia cortar-lhe- a rétirada. É 
uma política decidida e resoluta, quer trate de impedi1; a for-

. mação de maires du falais, de individualidades que lhe façam 
sombra; quer trate ele extinguir os antigos focos revolucio-
narias ..do Prin;eiro Reinado e da Regencia, militares, polí-
ticos, provinci~es, de extirpar o feudalismo, impenetravel á 
justiça, sobranceiro á lei, asylo de foragidos, de abater ele 
um golpe o poderoso commercio de Afeicanos; quee trate, 
mais tarde, de levar a guerra dos cinco •annos até o ul.timo 
reducto de Lopez no Aquidaban; de acabar, gradualmente, a 
escravidão em _seu reinado; de impôr á Igreja a s1,1jeição ao 
poder tefuporal. O que caracteriza, porém, interior e profun-
damente, tal politica por parte da dynastia, é -o desapego. d<il 
throno, e por isso ella não podia ser a de h.omens,_ como 
Nabucor convencidos da indispensabilidade da instituição e 
da necessidade de amparai-a conti'a os perigos que corresse. 

No fundo,· D. Pedro II tem pelo throno o mesmo despren-
clüneilto que D. Pedro -I : nem um nem outeo se mant<~I;ia no . 
poder, cl~rramando sangue; são Imperadores, emqúanto as-
sim agradar ao paiz, emquanto todos quizerem; 'não ajustam 
contas com elle; um, não apura ó sacrificio qúe fez em 13 de 
Maio ele 1822, -renunciando implicitamente, por amor do 
Brazil, a Corôa da metropole(1); o outro não. apurará os cin-
coenta an,nos de abnegação e sacrificios que fez por elle : 
deposto, seguirá para o exílio, levando sómente dividas, -
que nada eram f Omparadas ás esmolas feitas á custa da 
sua dotação, - pagai-as-á, caso talvez solitario nos vaivens 
da realeza, com o leilão publico da mobilia e alfaias do seu 

(1) "No dia 13 de· Maio de 1822 o princip·e D. Pedro, ao receber-
se a noticia de que as Côrtes haviam prohibido a exportação de 
armas para o nosso paiz, acceitou do povo e Oamara,d'esta ci-/ 
dade, para si e para seus descendentes, o _titulo de Defensor 
P erpetuo do Brazil... Assim em 13 de Maio de 1822 a dynastia, 
conquistada por esta nação, sacrificava implicitamente por . ella 
a metade do· seu throno; em 13 ele Màio ele Hi88 sacrifica a <;mtra 
metacle. r (Artig0 ·meu 11.0 Pai.?;, em 2 ele Dezemb1·o ele 1888) . 

. , ~ 
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palacio, deixando ao Estado a sua bibliotheca, -sua riqueza 
unica _(exceptuado o fôro e o laudemio de Petropolis), sem 
disputar sequer as bemfeitorias de S. Christovam . 
- Em taes condições de animo e resolução, a politica per-
sistente de jndifferença pelas consequencias que o Imperador 
praticava, era uma_ politicã de renuncia tacita; não era a 
politica de um soberano convencido da falta que a monarchia 
faria ao paiz e decidido a tratai-a como o primeiro dos seus 
interesses politicos. Se o dispensassem, a culpa não sei'ia 
d'elle .: essa ·fórma de quitação honrosa bastava-lhe. Em uma 
de suas notas o Imperador esCI'eve· : « Se o procedimento 
errado dos partidos monarchico's der a victoria ao repu-
blicano, que provará isto ? O mon.archa não deixará de ser 
·o homem honesto, e desinteressado, _- não do bem da sua 
patria, que para elle não pó de existir fóra sfa Constituição ( 1 ). » 
Esta sua dependencia, voluntaria, intima, da boa vontade do 
paiz é tal que·, deposto do throno; não affirmará uma só vez o 
seu direito de reinar em virtude de qualquer dos antigos pa~ 
c tos, da Independencia, da Constituição, do 1 de Abril, da Maio-
ridade, e muito menos pelo seu direito tradicional portuguez. 

Tal politica é inteiramente independente das circumstan-
cias, indifferente á sequela dos acontecimentos . Não se apoia 
em nenhuma classe, nenhum interesse, corporação, ou par-
tido '; presume a boa vontade gei'al; descança sobre o espirito 
de progresso, sobre o sentimento de justiça para com sua recti-
dão, sobre o movimento imprimido á sociedade pelas novas . 
reformas, sobre a confiança no bom senso geral, em adhesões 
desinteressadas que supplantem as tentatjvas, aliás i~1PI'O
vaveis, do privilegio ferido, impeçam a colligação dos resenti-
mentos pouco generosos, os attentados do interesse particular 
contra o bein publico, e assegurem a marcha desimpedida da 
nação. Não leva em conta o que Burke chamou a sabedo1'ia 

(1) Nota ao Erro do Imperador. " Diz-se que Deus escreve 
por linhas tortas, mas nas causas dos homens não me agradam 
taes veredas, e creiam que ponho sempre -o bem da nação acima 
d'essa consideração exclusiva do interesse monarchico. » Ibid. 

/ 
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do p1·econceito; parte elo principio que a maioria tomará sem-
. pre o partido da Constituição, prestará" mão forte ao poder 
impÇ~rcial, que attencler se.mpre ao maior interess~ elo palz, 
que se inspirar sómente nas mais altas conveniencias po1iti 
cas, internacionaes, moraes, elo Estado, e não se deixe sequer 
suspeitar de causa propria . Se o resultado fôr contrario , o 
estoico resignará, sem pezar, o throno, lastimando sómente, 
por seu amor ao Brazil, - talvez sua paíxão unica (f), -
morrer em terra extranha, e deixará á posteridade dizer . o 
Vict?'i.x causa diis placuit, sed victa Catoni, 
-------------

(1) Na falla do throno de 1888, encerrando a: Assembléa Geral, 
elle refere se ás causas d'esse amor, a proposito do regozijo na-
cional pelo seu regresso em. Agosto d'aquelle anno: "Vinculando-
me á nacionalidade brazileira o nascimento, os feitos gloriosos· 
de meu augusto pae, o carinho com que fui tratado e educado na 
infancia e orphandade, finalmente o constante amor dos Brazi-
leiros, muito me ·penhoraram as manifestações do dia 22 de 
Agosto. » Á margem de um opusculo mt:u de 1891, Agradeci-
mento aos Pernambucanos, onde está esta phrase : " Eu receio 
JTiuito que um dia, no futuro distante, quando se.descobrir no 
estrangeiro o tumulú emprestado ao ultimo representante da 
nossa monarcbia, se reconheça que elle foi sepultado á_Inoda do: 
heroes antigos, com o que mais caro lhe fôra em vida: a liber-
dade e a unidade do seu pai:~;, ,, - o Imperador escreveo : "Não! 
nunca! " Por occasião d'esse folheto, que profundamente o com-
moveo e cujo trecho intitulado Fé de Offleio inspirava-lhe talvez 
a idéa da sua Fé ele Offlcio, que, n'esse mesmo anno, elle remet-
teu ao Visconde de Taunay, o Imperador mandou-me uma carta 
tão honrosa para mim quanto ex.pressiva da bondade e serenidade 
do· soberano desterl'ado, e que pol' merecer ser pu-blicada, como 
todo.s' os documentos emanados d'elle, sobretudo n'essa phase, 
aqui l'epl'oduzo : 

• Nabuco, Sou eu que devo ag!'adecer-lhe seu Agradecimento 
aos Pernambucanos. 

"Não fallarei -d1!- beiJa linguagem que se remonta como o con-
dor. Basta ler o perjodo que começa - Quando se examina, etc. 

" Com effeito os conjurados de 15 de Novembro merecem o 
nome . d'Inconsciente~, se não mesmo de Inconfidentes, pol'que 
já parecé m desconfiar de si mesmos. 

" O período -diz-se que o 13 de Maio-:- é a voz da conscien-
cia e assim o proclamo, tanto mais quanto se sabB como eu pen-
sava até então. A . fé ele ojflcio do Reinado é o futuro que 
verdadeit·amente m'a dará, e como é toda pessoal, envio-lh e o 
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III. --'- Politica monarchica de Nabuco : 

A politica imperial era p-ela ousadia de sua elevação, dis-
tancia do seu lanço, ausencla de columnàs ou abobadas , uma 
verdadeira ponte suspensa . A politica de Nabuco e ra outra ; 
em alguns pontos coincidia com essa , mas a comprehensão 
geral era diversa : para dizer tudo, era 112012a1'Chica, o que ·a 
politica imperial não era; correspondia á intuição de que a-· 
monarchia era um interesse supremo. A idéa monarchica ma-
nifesta-se com toda a evidencia a Nabuco desde a Faculdade 
de Direito. Em 1833, aos vinte annos, ella o aLira por terra, 
como um clarão de Damasco, e quando se levanta, redigindo 
o Velho ele 1817, é elle quem, no Norte, solta o grito da reac-
ção ( 1) ; quem, correndo perigo de vida pela ousadia da cam-
panha, exalta D. Pedro I contra a revolução que o expellira. 
Desde .então_ sua fé monarchica não fluctua mais até o fim, e 
na velhice revigora-se com -a previsão do novo cyclo, - de 

exemplar com as .min has notas a lapis. Leia-as e restitua-me o 
folh eto, pois sempr e ten ho addicionado ·assim as parcellas de 
minha vida. 
· " Meus respeitosos comprimentos a sua Senhora e dê-me noti-
cias dos seus de lá. Seu muito affeiçoado -" D. Pedro d'Alcan-
tara. Cannes, 16 de Fevereiro de 1891. » 

O Imperador faz allusão, n'essa carta, ao seguinte trecho do 
folheto, cujo sentido, talvez, em relação ao 13 de Maio o tenha 
enganado: 

" A historia cbamou aos conjurados mineiros - Inconfidentes, 
eu receio que em vez d'aque lle altivo nome ella dê aos conjurados 
de 15 de Novembro o de Inconscientes. Diz-se que o 13 de Maio 
foi a jow'née des dupes da monarchia, a qual não viu por entre 
o en.thusiasmo s~p erficial que ella tinha n'esse dia jogado e per-
dido o throno. E certo que ao lado do unanime Não valeu a 
pena, que a Princeza );{ edemptora hoj e ouve em toda parte 
quando se trata ela abolição, ell a não chega a escutar o Nós te-
riamos espe1'ado ainda! que lh e manda do Brazil a raça negra. 
Journée des clupes, porém, não da dyn-astía, mas da nacionali-

. dade, eu receio que fique sendo o 15 de Novembro. " 
(1) Tomo I, ,P· 18 e 19, nota. 
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duvidas, panico, e confusão, - em que o Beazil ià forçosa-
mente ent!lar, tão semelhante ao que, efn sua juventude, . ·o 
convertera de repente ao principio ela autol'iclacle permaneQte 
e inclestructivel, no meio de todo o seu fanatismo pelo 7 ele 
Abril. Durante toda essa primeira parte da sua carreira, Na-
buco é, assim, o defensor systematico ela moriarchia constitu-
cional nos differentes jornaes que escreve em Pernambuco ; 
o doutrinador constante das suas vantagens em nosso paiz, o 
esboçaclor do seu grande papef nacional n'uma pl~ase em que 
os partidos degeneravam em facções pessoaes, em feudos locaes 
de famílias : sem o Imperi.o, elle via o separatismo, - que 
era o instincto populal', a formula do isolamento, ela dissemi-
nação, da apathia, como do bem-estar e commodidade da 
população, dos sentinientos todos que constituíam o chamado 
bail'1'ismo, - levando de vencida a fragil e titubeante razão 
política , ou a_ ambição de uma patria maior, que queria con-
solidar a união . É sempre pt·opugnando pela monarchia que 
elle atravessa a crise da Maioridade, em que o antagonismo 
dos Setembristas ao golpe de Estado da opposição se mantem 
em reserva deante do novo rein ado ; as revoluções que em. 
S. Paulo e 1\finas-Geraes respondem, em 1842, á dissolução 
prévia da Camara maiorista; e o agitado domínio Liberal, que 
se segue á demissão de Honorio Hermeto Carneiro L_eão 
(Paraná), quando os gra"ndes vassallos conservadores, os 
homens do « regresso », -Bernardo de Vasconcellos, Cle-
mente Pereira, Carneiro Leão , Olincla, Rodrigues Torres (Ita-
borahy), Paulino de Souza (Uruguay), Eusebio de Queirós, -
formam uma especie de {1·onde constitucional, atam ao pelou-
rinho Aureliano Coutinho (Sepetiba) e a cc facção aulica » , e 
luctaríl pessoalmente contra o poder da Corôa, levantando a 
bandeirà : « Resisti?' ao Rei, pa1'lt melho1· se1'Vil' ao Rei.· 1) 

N'esse período que vai, na vida de Nabuco; de 1833, - dos 
seus vinte annos, quando "redige o Velho· de 1817, - a ·1852, 
Uá então , dominado o movimento de 1848 ,. a monarchia 
tem atravessado a phase das revoluções, das resistencias, 
das velleidades, locaes ou pessoaes, e firmado o seu poder 
contra todos que pretendiam hom brear com ella, provi ncias 

) . 
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ou partidos, classes ou indivíduos), a 18õ2, em_ que passa 
do seu pequeno theatro de provinçia para a grande scena do 
Imperio, no papel de ministro ele Estado, elle tem ~omposto 
um sem numero ele apologias ela monarchia constitucional, 
espálhadas, perdidas hoje nas vastas collecções de jornaes 
que n'esses vinte annos, _de incançavcl e obscura fecundidad e 
provinciana, elle escreve, coflabora, e de perto ou de longe 
inspira em Pernambuco. · 

Uma vez no Parlamento, em posição saliente, Nabuco, inva-
riavelniente, como se vio no decmso ele sua vida, presta 
~clhesão ao principio monarchic_o, como a principal necessi-
dade elo nosso paiz. Tem sempre o sentimento dos perigos qu e 
podem de repente ameaçar o throno; não esquece que o vio 
combalido durante a Regencia, quasi rejeitado pelo ' proprio 
partido qo governo. Desde a Conciliação, onde vê a ·ameaça, 
é no e~clusivismo, no emperramento da oligarchia conser-
vadora, na proscripção do elemento liberal, batido nas revo-
luções de 184~ e 1848. A monarchia é para elle o mesmo que 
o systema representativo, e é sobre as condições do nosso sys-
tema representativo que versam os seus principaes discmsos. 
« O que eu vejo )) , dirá elle em 18õõ, quando Ministro da 
Justiça, «é um campo vazio de idéas políticas que n'elle flores-
céra,m e que n'elle murcharam, é um campo semeado de ele-
mentos de grandeza, prosperidade c futuro, abrolhado, porém , 
aqui e ~!li, c!e germens de anarchia; q.u_e õ patriotismo manda 
destruir e extirpar para que aquelles elementos possam pros-
perar. Estes ,germens não são senão os resíduos de acções e 
reacções, senão os desmandos dos _partidos para alcançarem 
o triumpho, não são senão os elementos que todos os dias 
accumulamos, porque querendo ferir os indivíduos ·que se 
acham · em uma posição, nós ferimos essencialmente as posi-
ções, _porque ha uma fatalidade e é que todos pensam que é 
tão facil conquistar como conservar a conquista, ·que .é tão 
facil desmoralizar a autoridade como restaurar-lhe o prestigio. >> 

Os signaes d'essa anarchia elle os acompanha, como juiz, de 
longa data, e os resumirá uma vez em uma phrase ( 17 ele Al)l'il 
ele 1860), que volta com insistencia em seus discursos : « Em 

\ 
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um paiz como C5 nQsso, onde a sancção moral está obliterada 
pelo espírito de partido, onde a responsabilidade é illusoria ... >> 

Es!')e é o fundo moral da sociedade, o sttbsfmtiJ,m, a que se 
solwepõe o governo, qne é tudo, a unica vida que resta, a 
unica influencia que existe. (Discurso de 2 de Agosto de 186.0) . 
D'ahl a precariedade da edificação política : - é uma torre 
al~issima e desconjunctada sobre o mais fluctuante dos solos. 
« Encarnai as paixões políticas na fome e na miseria, e não 
podereis calcular o alcance, os effeitos cl'esses elementos, 
contra os quaes os exercitas seriam impotentes, >> dirá elle 
em 18õ9 (Junho). E no mesmo anno, escrevendo a Boa-Vista, 
seu amigo : « Sr. Visconde, o Brazil está sobre um volcão e 
enam os homens de Estado qne em vez de dírigirem o pro-
gresso, querem resistir-lhe com icléas obsoletas e sem signi.:. 
ficação n'esta época. >> 

Por isso_, sua attitude, desde que tem posição notoria, que 
pó de fallar ao triumvimto, senão ainda de igual a igual, já sem 
nenhuma especie de submissão partidaria, isto é, desde 1860, 
em que está praticamente separado do partido Conservador, 
independente, isolado entrê os partidos, sua p_olitica, teÍn um 
duplo pensamento: acabar· de construir, aperfeiçoar o systema 
representativo, (comparar tomo I, p. 70), e amparai-o contra . 

- as causas ele sua decadencia e ruína . 
• « Ser-me-ia preciso demonstrar, dizia em 1860, quP. o 
regimen parlamentar está entre nós sem vida, sem acção, 
quasi annullado? Ser-mf:l-ia preciso demonstrar que o Par.:.. 
lamento não tem força moral, não tem popúlaridade? Nós todos 
somos culpados, cada uni de nós concorreu com o seu contin.:. 
gente para esta situação anormal. Um dos nossos erros é que, 
quando nos achamos no poder, não nos lembramos que um 
dia nos poderemos achar na opposição, e quando nos achamos 
na opposição .não nos lembramos -ele que um dia nos podere-
mos achar no poder. Este e.staclo ele coisas . compromette o 
principio da autoridade, porqtte o principio ela autoridade não 
pócle viver só mente de força material; compromet'te o ggverno, 
porque o. governo · não póde tet' fo-rça moral, se o P'arlamento 
não tiver. >>Não vê n'essa época, « por mais que-se alongue 
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a· vista pelos nossos horizontes, ainda os mais _dilatados, 1,1111 
elemento que possa dividit' profund'amente a sociedade brazi-
·leÍI'a. Virá em duvida a monarchia? Parece-me, senhores, 
que os Brazileiros ainda não perdêi'am o juizo. Vit'á em duvrda 
a divisão Norte e Sul do Impet:io? Parece-me que os homens · 
ainda os mais previdentes não previram esta hypothese, por-
que os interesses do Sul e do Norte são pel'feitamente homoge-
neos. >> (Discurso de 1õ ele Junho, 186'1). Mas o perigo pode 
surgir, de repente, ele uma situação caracterizada pela ausencia 
de sancção moral no paiz, pelo indifferentismo ela o__p inião, em 
baixo (1), pela omnipotencia do governo, e1n cima. Para elle 
« o p1.·incipio da auto1·idade não pôde vive1· sómente de {OI'Ça 
matel'ial; » por isso quer assentar as instituições sobre o 
principio da responsabilidade. Queria a Corôa, a Camara, o 
Senado, o Ministerio, a opposição, os .partidos, limi_tado~ em 
sua esphera legitima, claramente assignalada na consciencia 
publica pela linha da responsabilidade moral. Só assim haveria 
« legitimidade », expressão çl'elle, em suas funcções , em seu 
poder. D'ahi os seus chamados« apho1·ismos », os princípios 
que introduz erp nossa política ou a que dá novo curso, e 
por isso fi cam sendo seus. 

(1) 11 Quando eu vejo ", dissel'a ell e em 1853, '' que a fé polí tica 
e a sancção moral estão quasi obliteradas; os principias politicus. 
substituídos pelas intrigas; quahdo o scepticismo domina tudo ; 
quando o pPincipio da autol'idade é o alvo dos am igos e inimigos ; 
quando o sophisma é o typo da nossa época, e põe em controversia 
todos os principio.s; quando ah i vemos a impunidade, dir emos que 
o qu·adro do paiz é lisongeiro? Quando esses elementos de disso-
lução existem, eu não posso di zer que o quadro que offerece o 
paiz é li sonjeiro quanto ás relaçães !11oraes. Que importa que. al-

. guns d'esses elementos não estejam em acção , se,· de ~m momento 
para outro, elles podem, por qualquer circumstancia, produziruma 
explosão? Eu· tenho , ~en h ores, mais medo da anarchia surda, 
d'essa desintelligencia, cl'essa desconfianÇa, d'esse scepticismo 
que ahi reinam do que dos pronunciamentos. " 

E fazia a distincção entre seguran.ça e seguridade. 11 Senhores, 
ha segurança ,no paiz, todavia não vejo seguridade e seguran ça 
e seguridade não são a mesma co usa; a segurança é r elativamente 
a actua]idacle, é material-; a seguridade é do futuro, é 111.01;al, é a 
ausencia ele r eceiàs . " Tomo I, p. 157. 
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Assim em relação á Corôa, á monarchia, ( « o p1'incipio pm~
manente >>, que elle não sacrifica ao « principio t1'ansito1'io ]) , 
o ministerio, os partidos) : o 1·ei 1·eina e não govema, que 
sustenta perante o. proprio Imperador no Conselho cie Es-
tado; -« a dissol-ução da -Camcwa é um 1neio constitucional 
de 1·esolvm· as c1·ises e não de illudil' as situações >> ; o famoso 
so1'ites de 1868 sobre o absolutismo de facto, em que a eleição 
das Camaras, pelos ministerios designados pela Corôa, fazia 
degenerar o systerria representativo, e que sómente .pelo ca-
racter elevado do monarcha não assumia caracter pessoal ou 
extra-constitucional. Tudo isso importa regular ele modo não 
arbitrario a substituição dos partidos e o inanda.to elos gover-
nos, que devera' ser parlamentar ; visa á realidade substan-
cial, e não meramente formal ou extet·n;:~, do systema repre-
sentativo : a escolha elos ministros pelo Parlamento e não 
sómente no Parlamento. É no interesse superior ela monar-
chia que elle a quer encoberta na lucta dos partidos, deixando 
a cada um a sua funcção propt·ia, o seu espirito, em vez ele os 

. reduzir todos ao mesmo papel, de servir-se inclifferentemente 
ele um ou ele ou~ro para o mesnw fim. 

Assim como a realeza, a Camara : é elle ,quem, em 1843, 
apresenta, · como se vio, a resolução autorizando os minis-
tros que não fôrem deputados a assistir ás cliscussõe~ elas 
duas Camaras, verdadeira base elo systema parlamentar; são 
suas as sentenças : - a maio1·ia apoia, mas não di1·ige o 
ministe1·io; a p1·imei1·a condição pm·a que o sys tema 1'ep1·e- -
sentativo se tome 1·egufm· é gamnti1' as minm·ias (1862); 
antes cont-inuem os p1·ocnmdm·es dos inte1'esses i'iirlividuaes 
elo que venham para o Par'zamento sómente commissa1·ios 
elo Governo. O Senado : - o Senado não faz politica; não 
se eleve envolve?' na politica do dia; constituindo um pm·-
tido, não ha 1'esoluÇão possível pm·a os conflictos senão a 
?'evolução. O lVIinisterio : - o Govm·no não póde ter fo1'ça 
mm·ãl, se o. Pa1·la11iento não a tiver; .em nosso paiz .o Go-
ve1'1io é tttdo, é a unica vida que 1'esta, é a ~mica influencia 
que existe; o Ministm·io vai adiante e não atmz; não é 
p1'ecisp que o mt;tgistmdn e o emp1·egado dct âlfandeg_a pen-
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sem como o minist1'0; não se eleve ser minist?·o se não pam 
1'eaUzm· alguma icléa de cztja vantagem se lenha convicção. 
Como o M:inü;terio, a Opposição : - quando mesmo eu ~e
guisse o 1'egimen da oppo·sição ele 1835 e de 1841, 1·egimen 
que eu.condemno ... ; não tenho confiança no actual Ministe-
1'io, mas cl'aqui se não segue que eu eleva sm· wn architecto 
de 1'Y,inas, que deva p1·epa1'a1· dif/iculdadl3s e p1·ecipicios 
pam os futu?'óS minist1·os, em os quaes talvez eu. confie ; 
1'ecusa1·ei tudo ao 1Jfiniste1·io, mas não cw Govemo; quando 
nos achamos na opposição não nos lemb1·amos de que um clict 
nos podemos acha1· no poclm·. Os partidos : -não é possivel 
mais q~te tenhamos pm·tidos clumclou?·os, tmnsmissiveis; esses 
pa1·tidos elas ems passadas só os achm·eis nos paizes onde 
ainda ha inte1·essef heterogeneos de classes ; um elos ·males 
que sentimos é a obliteração da sancção mo1·al, pois bem, 
esse mal nós o elevemos aos pcwticlos que confundiam os bons 
e os máos, pam os quaes emm anjos sómente os seus ho-
mens; o scepticismo não seria tambem um legado elos .antigos 
pa1·tidos ? a população ficou sem fé e desc1·ente~ vendo que 
elies ele seu tumo subiam ao poder pam se clilacera1·em e 
nada fazerem; a política deve se?: firmada sobre os inte-
1'esses actuaes, sÔbre as questões presentes que camcte'l'isan1l 
a sit~tação; não podemos esnw1·ilhar uma política, nem nog 
factos passados da histo1·ia, nem nas abstmcções ela. escola; 
os partidos 1Joliticos devem legitima1·-se pelas idéas; a cm-
sencia d'elles é um vacuo pa1·a a anarchia; o maio1· pe1'igo 
pam o systema 1'ep1·esentcttjvo é a pàlitiect pessoal; não ha 
pa1·ticlos sem cintagonismo lJOliticO e não ha antagonismo polí-
tico sem idéas novas ; chega ~tm· tempo em que as denomina-
ções dos pa1·tidos nada significam, em que elles, cançados ela 
lucta, p1·ocu1·am o eclectismo e se tmnsfo1·mam ( 1). 

(1 ) Algumas cl'essas ciiações são tomadas, 'não clirectamenté elas 
fontes, que não tenho todas commigo ao terminar esta obra, mas 
·ele um extractó, em manuscripto, que em 1862 um joven admi-
rador e amigo de Nabuco, depois deputado . por Matto-Grosso, o 
Dr. Augusto Fleury, fez com o tnais intelliget)te discernimento. 
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D'ahi a sua campanha, desde 18~3, para tornar a conciliação 
systema de gove1·no ('1), e quando desanima, pela ordem de 
cerrar fileims (2) e pelo espirite de resistencia dos chefes 
conservadores depois das eleições de 1860, sua Iucta contra 
o << uti-possidetis dos qttato1·ze annos, )) que o derl'Oca, assim 
como, mais· tarde, sua _attitude de 1868, que não é dirigida 
contra a Corôa, mas contra a hypertrophia do Poder Moderador 
por falta de correctivo ao seu arbítrio, ao 'seu ascendente sobre 
os partidos. Desde que o espírito radical theorico começa a do-
minar em politica, Nabuco presente que a monarchia, sem d~
dicação nos partidos, nos chefes póliticos, em nenhuma classe, 
pelo déspl'endimento do Imperador_ de quaesquer fins dynas-
ticos e considerações pessoaes, está exposta a um collapso ; 
o organism'o socia.l todo revela-se-lhe prematuramente caduco, 
e, então, d'elle mesmo como que se retira o interesse politiéo, 
que é espéí·ança .no futm·o do paiz. É bem significativa d'esse 
seu prognostico a obrigação que se impõe, como vimos, de 
renovár cada anno da t1;ibuna do Senado, desde 1869, a sua 
adhesão á monarchia constitucional. Não dirá mais como em 

dos discursos de Nabuco até aquella época, e lhe offereceu com 
o titulo Opiniões do Conselheiro Nabuco, acompanhado de um 
Inclice systematico e analytico. 

(l) " Ainda se pó de at'firma1' que a conciliação não· é um systema 
de governo? Só constituem systema ele governo as idéas extremas, 
as idéas absolutas? Entre a conservação absoluta, que vai até á 
inercia, á impreviclencia, á ruína, e o progresso precipitado, não 
pó~e haver uma conservação que, obedecendo ao espírito do tempo 
e ela civilização, .admitta o progresso justificado pela experiencia? 
Este meio termo é necessario em um paiz novo como o nos~o. " 
(1889). 

(2) Apartes de Nabuco a um discurso de Ferreira Penna, no 
Senado, em 3 de Junho de 18(-)4: :- « O Sr. Nabuco: O Ministerio 
de 186.2 não succedeu á Conciliação : ella estava acabada. - O 
Sr. Ferreira Penna: Em que data acabou?- O Sr. Nabuco : 
Acabou no dia em que se mandou cerrar fileit·as. - ·0 Sr. Rodri-
gues Silva: E cerraram-se asJileiras?- O Sr. Nabuco : Eu vi.-
O St·. Rodrigues Silva : Foi o ministerio do Sr. Paranaguá qué 
mandou cerrar fileiras. - O Sr .. Ferraz : Creio que ttão, -- O 
Sr . Nabuco: Houve uma circular ... - O Sr. D. Manoel: Circular 
do consisto-rio. " 

li I. 
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1861 : ·« Virá em duvida a monarchia? Parece-me, serihol'es, 
que _os Brazileiros ainda não perderám o juizo. )) Vê a monar-
chia posta em duvida pelas gerações novas e não vê nas outra,_s 
a fé robusta. e a sabedoria que a salvou nos dias tormentosos 
da Minoridade. No campo liberal não vê quem tenha a intui-
ção ele Evaristo da Veiga; no campo conservador, quem tenha 
a força ele Bernardo Pereira de V,asconcellos, e o que é peor, 
sente que a dynastia é incapaz ele plano estrategico ele clefeza, 
primeiro, porque e natural depois de tão longo reinado, que o 
Imperador trate como apprehensões ele espiritos timoratos 
quaesquer receios acerca elo seu throno ; depois, porque elle 
não daria carta branca para nenhuma repressão, e castiga-
r·ia . em seus ministl'QS toda gotta ele sangue derramado ('1). 
Parece-lhe estai' assistindo ao principio da revolução (2); em 
tudo é esse o seu presentimento . Assim, quando se oppõe á 
guerra que chegou a estai' em discussão, por causa elos lí-
mites do Paraguay coin a H.epublica Argentina (3); quando 

(1) Os estadistas não fallavam mais a linguagem da aytoridacie, . 
como Eusebio de Que1rós em 1851, e Olinda, em 1853, refeJ'indo-
se aos C'ilnservadores de Pernambuco : « Não se viram ~lles obriga-
dos, depois de terem exgo ttado todos os meios pacificas que acpn-
selhà o espirito de conciliação, a lançaJ' mão de medidas fortes, 
duras e violentas para restituir a paz á provincia? Eu os não 
accuso pelos meios que empregaram, ao contrario eu lhes dou os 
meus sinceros elogios, eJ les salvaram a provincia. " Quanto a 
Eusebio de Queirós, ver tomo I, p. 117. 

(2) O sentimento geral dos homens da antiga escola é que as 
novas gerações nada promettem "ele bom. Um dos se us observa-
dores mais perspicazes, o Dr. Sa1·mento, escreve a Nabuco : " A 
geração que finda não vale grande causa, mas a CJUe ahi vem, cla-
ramente se annuncia muito peor. Estremeço pela sorte elos meus 
netinhos, e não lhe vejo remedio, quer olhe para baixo quer para 
cima, pois de nenhum lado vejo a possibilidade de substituir o 
interesse geral ao pe13soal nos actos dos governados. Só do excesso 
do mal poderá vir o remedio, porém no meio de tremenda cr'ise. " 

(3) " A questão religiosa complica-se co m a questão interna-
cional do Paraguay, porque o Brazil recusa hoje á Republica Ar-
gentina os limites que reconheceu e garantiu pelo Tratado de 1865. 
Podemos _ser e_nvolvidos em UIJ1a guerra desastrosa, só para manter 
uma_ nacw nahdacle morta e que só vive galvanizada peJa força e 
dinheiro elo. Brazil. Tenho-me opposto, quanto" posso, a essa guerra 
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lamenta a resistencia do Imperador á eleição dit·ecta, cau-
sando a defecção de Cotegipe (1); quando vê um Ministerio 
conservador tomar o programma Ilberal, com risco de tirar 
á monarchià e ao partido conservador os seus pontos . . 
de apoio natm:aes, e de precipitar o partido Liberal para a 
fl'onteira. da Republica , que parte d'elle já tinha atraves-
sado (2). Para o fim, o seu desanimo ·é completo . Parece ter 
chegado o momento a que alludil'a em 1861 : « Quando a 
monarchia fôr uma questão de actualidade, serei conserva-
doi' .. : )) Em '1877, em nota intima, elle escreve no seu diario 
como seu desidemtum · politico do anno : « Escusar- me de 
chefe e Ministro. Ser liberal avulso, não militante. Politico 
pm· accidens, para censurar, moderar, historiar, aconselhar. 
1\'Ionat·chista . . )) Foi este o seu ultimo estado de espirito . 

que nos póde ser fatal, porque não estamos bem preparados par·a 
ella e talvez tenha grande influencia em nossa situação política, 
art•ebatando·nos para o imprevisto, para o desconhecido . ,; (Carta 
a mim em Janeiro de 1874. O italico é meu.) 

(1) Na Fé de Officio o Impet·ador esc reve : "Muito me esforcei 
pela liberdade das eleições, e, como medida provisoria, pugnei pela 
representação obriga.da do terço; preferindo a representação uni-
nominal de círculos bem divididos, pois o systema, ainda por ora 
impraticavel, deve ser o da maio~·ia de todos os votantes de uma 
nação. » Esse trecho· refere- se a crise la tente do Ministerio Rio-
Branco e a situação encontrada pelo ministerio successor. 

(2) " O partido Liberal, comquanto fiz esse mais tarde a reforma 
do elemento servil, conseguir ia, porém, uma conquista natural. 
A grande parte ela propriedade tenitorial, que tinha resistido a 
idéa, lançaria toda a responsab ilidade della só sobre o partido 

. l.ibet•al. O pat•tido Conservador e a Monarchia não perderiam um 
g!'ancle ponto de apoio nãtural,'qual é o. çla grande propriedade. 
V~cle bem, senhores, " estas palavras são prophe ticas, " que esta 
gt•ande força, posto que não conspire contra esta oi'Clein ele coi-
sa~, todavia, inactiva e sem enthusiasmo, importa uma grancl13 
hostilidade a esta ordem de coisas . " (Discurso d!=l 1873). 



CAPITULO IX 

O HOMEM. -:-- O ESTADISTA 

I. - Traços moraes. 

A physionomia, o caracter de Nabuco foi esboçado diversas 
vezes por differentes escriptores com a mais perfeita seme-
lhança cle traço. É esta a -p!'ova de que a sua natureza não 
offerecia enigmas, contrastes, nem variações; era simples, 
verdadeira, franca, sem affectação, n~m . dissimulação, que 
a complicassem ou tornassem duvidosa para o artista que a 
copiava. O que explica essa unanimidade a respeito d'elle, é, 
em primeiro lugar, que Nabuco, toda a vida, é um homem 
que está encerrado no seu pPnsamento, nos seus tl'abalhos 
incessantes, absorventes dê cada dia, sem um feriado talvez 
durante quarenta annos, e por isso quando falia, quando 
apparece, quando entra em contacto com outras pessoas, é 
como · um recluso que sae da sua cella para refazer-se ao ar 
exterior, para respirar um aroma no seu jardim; um cora-
ção que .procura a troca de affectos para interromper a fati-
gante· uniformidade da sua pulsação intellectual ( 9· Depois, 

(1) Traços íntimos. A companhia dos seus livros não tolerava a 
mínima ausencia; quando se lhe insinuava um descanço, uma 
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o ter sido o casamen_to, a familia, o facto dominante da sua 
vida, e a felicidade, que até á morte protegeu sempre esse 

fugida l).OS calores do verão, elle dizi_a : - Posso levar a minha 
livraria no meu sacco de viagem? como Danton : " Posso acaso 
levar a minha terra na sola dos -meus sapatos ? » Que inveja não 
lhe causava Ciceí·o com as S!J.as duas bib.liothecas, a da Cidade 
e a de Tusculum ! Essa vida toda intéllectual fal-o não cultivar 
nenhum gosto, nenhum ·prazer, nenhu~a sociedade, que o rou-
basse aos seus trabalhos. Durantj:l toda a vida, a grande. questão 
para elle é conservar a. intelligencia em condições de dar a mais 
abundante colh eita.; tel-a :sempre prompta, em- trabalho, sujeita 
a um traíning incessante, que um dia desoccupado perturbaria .. 
A vida sedentaria, a exclusiva actividade do espírito , .talvez tam-
bem sangrias que lh e fizeram na mocidade, causaram um en-
fraquecimento das _pernas, que o impedia ele fallar de pé, e um 
tique nervoso das palpebras, um tremo~ elas mãos, · que o fez 
abandonar a penna pelo lapis de crystal, usando de " polygra-
phos " especiaes de papel - carbone. A maior parte elo tempo 
estava fechado na sua livraria, a cuja porta era um crime para as 
pessoas de casa levar uma visita, e que os amigos respeitavam 
como um sanctuario prohibido. Com esses habitos tinha-se aggra-
vado n'elle a tenclencia, natural nos nossos antigos homens, de 
viver em casa, livre ele ceremonial e etiqueta, desafogado, sem 
sentir nenhum constrangimento, o peso que fosse de um olhar 
cueioso, observando-o. . 

Se elle não .ia ao mundo, o mundo vinha a elle, que se esme-
rava em recebei-o. Algum tempo, era em sua casa e na elo Ma~
quez de Abrantes, que mais se reunia a -sociedade munclana,-
amiga ele festas, do Rio ele Janeiro. A liberdade era menor na 
sumptuosa residencia do Marquez pelo tom formalista e europeo 
elo amphitryão e pela maior frequência da roda diplomatica; mas 
a companhia el'a a mesma, e a convivencia ele Abrantes e de 
Nabuco foi diaria, durante muitos annos. Formava:m -o centeo 
d'essa agradavel sociedade commum, ás duas casas, além elos 
chamados leões do Norte, Monte-Alegre, Pedl'o Chaves (Quara-
him), Dantas, I~into Lima, Sinimbú, e outros amigos íntimos de 
Nab)lco, como Madureira, Pedro Muniz, José Caetano de Andrade 
Pinto, o Dr. Araujo, aêtual Barão do Cattete, com quem casará 
depois a Marqueza de Abrant s. Brilhavam nas suas reuniões as 
formosuras do tempo; das quaes as gerações seguintes não re-
produzem mais o traço firme, o colorido puro, o riso sonoro, a 
alegria sadia e vigorosa. Apparecem um momento as que a Eu-
ropa nos levara, como Mm• de Villeneuve; estream as bellezas 
das províncias, cantadas por Maciel Monteiro, e as jovens belle-
zas flumine.nses, a filha de Quarahirn, futura Baroneza de S. Cle- . 
mente, a filha rle Nogueira da Gama, futura Condessa ele Pena-
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reducto da s~1a sensibilidade intinia (1). Desde o principio, 
tanto por um sentimento exterior, invencivel, da convenien-

macôr, incensada por José de Alencar . . " Paral:Íens pela eleição 
de teu ,genro , , escrevia Nabuco ao seu velho amigo Barata, 
" estou bem contente com ella, não só pelo. bom conceito que 
faço do Dantas, como porqqe em breve verei a Baratinha. »" Es-
teve hontem aqui, » esct·evia elle a Sebastião do Rego Bat'ros, 
cujo pensamento está sempre com essa roda, " a bella fil!Ja 1o 
Luiz Gomes Ferreira. , Provocam admiração Mm• de Saint-Geor-
ges, mulher do Ministro de França, D. Belisaria de Paiva, 
D. Maria de Naz;areth Costa Pinto, cuja morte inspira a Lodos o 
mesmo inconsolo 'que Wanderley exprime em uma carta a Na-
buco, e a chamada " estrellá do Norte ,, a senhora de Souza 
Franco. Passa-se revista a essa sociedade nas noites de opera, 
diverttmonto que· Nabueo frequenta; a 'musica será sempre para 
elle mn..grande reparador de forças, na velhice um corno que re-
juvenescimento . Essas senhoras têm o habito dos .cortejos, mui-
tas são damas do paço-, têm ainda o garbo, a mesura, o modó da 
antiga Côrte, as tradições do manto verde; a linha de algumas, 
como a Viseondessa de Nogueira da Gama, é impeecavel, não a 
vêm eneostar-se, na carruagem. nem no camarote. Os .grandes can-
tores· do Lyrico, como Tamberlick, as primas donas .celebres, 
fazem-se ouvir em casa de Abrantes e de Nabuco, ao lado de ama-
doras de notavel distincção, como a futura Viscondessa de Ourém 
(Henriqueta Arêas), educada por Francisco Manóel, e a diva da 
Ope t~a Nacional, Carlota Milliet, " a Geral da ", cuja voz, ele 
timbt'e sem igual para os que a ouvit'am, estava então em 'toda a 
sua_frP.scura. A lista dos convidados ele Nabuco era o que o Rio 
de Janeiro ela época _ tinha de sociavel. Pouco a pouco essa socie-
dade, que é a ele 1854 a 1865, se vai dispersando; a q_ue toma o 
lugar cl'ella não é propriamente a cl'elle; é em parte ainda do chefe 
político: na maior parte ele sua Mulher e de suas filhas, c1ue têm 
o g:>sto de receber; de seus filhàs, que trazem á casa uma nova 
geração, litteraria. Cada amigo que morre, dos primitivos, es-
treita, o seu circulo mundano; a morte de Abrantes, em 1865, como 
que o fecha_. Elle não preenche mais os lugares vagos em sua 
affeição; VIve do passado; é apenas um espectador do movi-
mento que se renova em redor cl'elle; não tem outras alegrias, 

·outras exp;.nsões intimas S!VlãO as da familiã. 
(1) Comp. Vol. I, p. 46. (Corrigir n'essa pagina em baixo, tra -

tando-se elo Morgado elo Cabo, um erro typographico: a amizade 
de Pedro li, ein vez ele Pedro I). Nabuco foi casado com D. Anna 
Benigna de Sá Barreto, filha de Francisco Antonio ele Sá Barreto 
(vide Moniz Tavares, A Revolução ele 1817, os· Nfartvrês Per-
nambucanos) e de D. Maria José Felicidade Barreto, irmã ger-
mana elo Marquez ele Recife (Biographia, pelo padre Lino elo 
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cia, do antigo deco1'um, como por sincera seleçção e affini~· 
dade moral, a familia não foi sómente o seu ltmite externo, 
foi tambem todo o· interno. Apenas uma ou outra vez che-
garia elle ábeira da sua pequena ilha para lançar um olhae 
de recordação ás barcas festivas que se cruzavam em todas 
as direcções, ·com as velas enfunadas, levando as mesmas 
imagens de SÜa ll~Ocidade, e em que recoilhecia OS SeUS 
velhos amigos, Maciel Monteü·o, Pedro Chaves; Sebastião 
do Rêgo Ba·;·ros, Wanderley, Férraz, -eternamente·jovens (J) . 

Monte Carmello Luna, Pernambuco, 1865), "Morgado do Cabo, 
descendAnte ele João Paes Barreto, o instituidor do Morgado, que 
figura no Agiologio Lusitano do licenciado Jorge Cardoso.'D'essa 
união vingaram cinco fi lhos, dos quaes o primogenito Sizenando 
herdou ele Nabuco o J'elance, a adivinhação juridic&; mas sem a 
propensão· política. Eleito deputado por Pernambuco em 1867, 
pa~sou pela Camara sem deixar -traço elo talento de orador, que. 
o tornou depois pro·emin.ente no jury, pe~a posição constrar1gida 
em que se achou, não querendo combater o Gabinete Zacharias, 
que seu pai ·sustentava. Transmittio-se tambem a Sizenariclo, em 
grao notavel,, o dom de agradar de NabJ.lCO. Seu caracter foi 
sempre descripto como o mais attrahep.te e encantador da s:ua 
geração, de que foi o eentro na Faculdade de Direito. A maioP--
alegria intima cl,e ·Nabuco foi certamente o casamento de sua i:ilha 
mais velha (Rita ele Cassia)· com um joven medico que voltara da 
Allemanha em 1869 enthusiasta da physiologia ele Donders, da 
Physica ele Helmholtz, da pathologia de Vircbow, da clínica de 
Alberto de Graefe, .e que desde logo adquirira um elos primeiPos 
lugares em sua profissão, o dr. Hi lario de Gouvêa. Essa alliança 
foi fonte de gt•ancles consolações para a velhice· e morte de 
Nabuco. Dà família póde-se dizer que fazia tambem· parte um 
d'esses amigos obscuros, Julião Jorge Gonçalves, da Secretaria 
da Justiça, que teve por elle o fanatismo de um fakir, a fide--
lidade de um servo, o orgulho de um filho, e que viveu quasi 
trinta annos, ao lado d'elle, em admiração de estatico. 

(1) Ha nos papeis de Nabuco poucos vestígios do seu período 
erratico ele solteiro, que precedeu o período fixo político, com o 
qual coincide quasi o ~eu casamento. Apenas, em uma ou outra 
carta, ha certas referencias a essa época; por esses destroços 
fiuctuantes não se póde recompôr a imaginação submergida. 
Uma elas cartas .é escripta a Quarahim (23 de :Novembro de 1862): 
" ... Ja ·soubemos que chegaram a. Cadiz, mas não gostaram do 
lugar e . deviam partir para Sevilha. Não fallo em Sevilha sem 
que me len)bre dos bellos tempos de minha juventude quando 

-· ' 

'· ... _ ' 
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- Foi o recolhimento dos livros e o abrigo da familia, fazendo-' 
o ver o mundo como um espectaculo sempre novo, sempl'e 
divertido e sgmpre pass~geiro, que entretiveram em Nabuco 
a benevolencia, que todos assignalam, a sua igualdade e 
suavidade (1), o seu sorriso, que se me figurou o mesmo de 

lia o Gil Blas. Por ora V. anda procurando climas ; logo' pro-
curará o bello e o maravilhoso, e então me causará inveja. Não 
set•ia preciso que V. me provocasse para viajar, se eu tivesse 
rneios,- então certo iria, a inda d~sacompanhado dos olhares qne 
captivaram ao F erraz. " Outra é ao general Victorino Monteiro 
(Barão de S. Borja), em Dezembro de 1870: 11 Meu velho amigo, 
Tive summo prazer com a tua carta de 23 do p. p. Muito agradeço 
as express.ões ele benevolencia e eot·dialidade que me dirige o 
heróe Pernambucano, que só por si e pelo seu merecimento 
chegou á altura em que se acha, admirado por todos, invejado 
por muitos e abençoado pela Patria. Pois bem, estamos de pazes 
feitas, e espero em Deus que não mais haverá entre nós o mepor-
des-gosto. ChegOti o tempo dos bellos banhos do Capiberibe e ahi 
vais regalar- te, recordando-te da mocidade, quando eu aqui estou 
spfl'rendo o intenso calor do Rio de Janeiro n'esta época terrí-
vel; mas reconheço que tens mais· direitos do que eu a essa 
diversão, depois dos incommodos e perigos que affrontaste. " Em 
conversa, porem, Nabuco voltava sempre a esses seus tempos de 
Pernambuco, que foram, como toda mocidade, os que mais 
fundo se gravaram em sua lembrança, e aos quaes, em certo 
sentido, durante trinta annos . não fará senão sobreviver, outro 
homem. Elle era inexgottavel ao referir anecdotas de O linda, em 

.qne figuravam os seus amigos Luiz Maria, Firmino Pereira 
Monteiro, os primeiros lentes do Curso, e casos de Maciel Mon-
teiro, Mendes da Cunha, Paula Baptista:, e tantos outros. 

(1) Quanto á bondade e amenidade de Nabuco os tes~munhos, 
· mesmo n'esta obra, são numerosos. ·Martinho ele Campos, muito 

sensível, affectuoso, grato, e conhecedor dos nossos homens 
publicas desde a Regencia, registra assim n'uma carta (6 ele Abril 
de 1870) a impressão que Nabuco lh e deixara : 11 Accusando a 
9bsequiosa carta de 2 do corrente com que V. Ex. me honmu, 
tenho por fim unicamente beijar as mãos de V. Ex. pela bondade 
com que me trata e com que me penhora, desde que tive a fot'-
_tuna de o conhecer pessoalmente, po_dendo assim dar testemunlJO 
de quanto os grandes e incomparaveis talentos políticos de 
V. Ex. são realçados pela sua benevolencia, extremada civilidade 
e cordial generosidade, que engrandecem seu caracter pubrico 
e privado, e fazem de V. Ex. uma das esperanças d'este paíz, 
como um dos poucos homens· publicas capazes ele pôr termo á 



O HOMEM . ......c O ESTADISTA 585 

Pio IX na velhice, ao mesmo tempÓ captiva:nte e _beatifico ; 
sua estranheza a tudo que fosse deprimente : inveja, rancor, 
má vontade, desdem, sob qualquer fórma que tentasse insi-
nuar-se. Todos que tratam com elle reconhecem esse lado da 
sua natureza : sua inacçessibilidade ao que é pequeno, futil, 
pessoal ; nada penetra n'elle por outra porta que não seja a 
da intelligencia ; elle nada apanha, nada recollie, senão por 
um sentido- : - a imaginação. O mais é repellido pela in-
differença,. eliminado pelos delicados crivos da machina ce-
rebral, que trata tudo, absolutamente tudo, como materi'a 
pl'ima para o seu .artefacto. 

Essa bondade fal-o moyer-se ~a política sem reconheçer 
um -clesaffecto, sempre prompto a estender a mão ao adver-
sario, a prestar ?erviço, a facilitar o accesso; a occasião, a 
glQria ao emulo, ao rival, a quem lhe queria tomár o _passo, 
encabeçar-se na situação.que elle creara, fulgir com os tra- , 
balhos que elle fazia, _ com os conselhos que elle dava. 

Um temperamento assim é forçosamente inin1igo da into-
lerancia, do exclusivismo, da perseguição, da compressão,. 
Mesmo nos tempos em que, ainda estagiaria político, com-
bate ·a Praia com a violencia de linguagem ·propria . da im-
prensa de provinci'a e das facções locaes, Nabuco concede . 
sempre ao adversario, com imparcialidade de juiz, aquillo a 
que elle tem direito, reconliece . e exalta. o serviçÓ que ·elle 
prestou (compara'r Tomo I, p. 85 e p. 154); depois, porém, 
que se emancipa da política provinciana, exagerada e appa-
rentemente cruel na s·ua estreiteza e no seu desabrido per?o-

violencia anarchica e dest11oràlisadora que r eina ha tantos annos 
.no pa~z, quer no governo, quer na opposição. " _ 

" O attractivo de sua conversação, a simplicidade e polidez 
despretenciosa do seu trato, a delicadeza de suas maneiras, 
equivaliam no hom~m político a uma. força que lhe conq~listava 
senão adeptos, ao menos admiradores e amigos ... Com esse tem-
peramento, o caracter de Nabuco de Araujo se afigurava um 
mixto de liobreza e bondade, não se lhe surprehendía a imp.os-
tura, que foi uma especie de lepra cor:tagiosa dos nossos esta-
distas. " (Eunapio Deiró, em um sympà.tliico e penett'an te estudo 
sobre Nabuco. Estadistas e Pa-rlamental'es. Terce ir'a Serie. \ 

:. 
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· nalismo, recebe, propaga a conciliação como a formula exa-
cta e precisa ele todas as suas aspirações, desde, sobretudo, 
que vira descer ela Soledacle, victima ele uma revolução sem 
bancfeira, quasi de uma cilaclà ele amigos, elo proprio partido, 
o corpo ele Nunes ~tachado, seu collega ele magistratura c ele 
Assembléa, e, a 'despeito das dissenções polí ticas, seu amigo 
e camarada. Tanto a conciliação con·esponcle ao seu tempel'a-
mento, que só élÍe lhé fica fiel dentre os. ministros de Paranâ, 
que todos com excepção d'elle, - Caxias , Pedreira, Paranhos, 
Wanderley , Ahaeté, (Bellegarcle não é quasi figura politica, 
acompa,nha os outros), militarão logo depois no campG Con-
servador extreme, ao passo que elle, cl(l conciliação, quando 
não resta nuiis vestígio d'ella, passa para· a Liga ,· no mesmo 
pensamento de combater u exclusivo do monopolio official e 
emancipar as idéas novas e os homens novos da pesada 
sujeição saquarema. Se, porém, para- restringit' o poder dos 
antigos chefes conservadores, que, pot' si ou por seus asso-
ciados,.personificavam, 'desde J837, o principio da autoridade 
que então salvaram, e a tmdição , a escola governamental 

-do Imperio, que tinha sabido perfeita de seu cerebro nos dois 
celebres. :Ministerios de J9 de Setembro de 1837 (·I) e 23 de 
Março de 184-1 (2), - trazendo como capacete a lei da 

· cr·eação do Conselho de Estado, como escudo a lei de .inter-
pretação do Acto Addicional, como lança a lei de 3 de ·De-
zembro de 184'1; -se para combater o espírito de inacçãp 

(1) Gabinete de 19 de Setembro de 1837 (esteve no governo até 
16 de Abril ele 1838) : - Bemardo P ereira ele Vasconcellos, mi-
nistro do Imperio e da Justi ça; Miguel Calmon (depois Marquez 
de Abrantes), Fazenda; Maciel Monteiro (depois Barão de lta-
·maracá); Estrangeit·os; Sebastião do Rego Barros, Guerra; e 
Rodrigues Torres (depois Visconde de Itaborahy), Marinha. 

(2) Gabinete de 23 de Março de 1841 (ao qual succedeo o de 
Carneiro Leão em 20 ele Janeiro 1843): - Marquez ele Paranaguá 
(Villela Barbosa), Marinha; Araujo Vianna (Marquez ele Sapu-
c_ahy), Imperio ; Calmon (Marquez de Abrantes), Fazenda; Pau-
l~no ·de S_ouza (Visconde de Urugua_y)," Justiça ; Aureliano Çou-
tmho_ (V1sconde de Sepetiba), Estrangeiros; e José Clemente 
Pere1ra, Guerra. 
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e de rotina, que depois de tão gt·andes trabalhos elles, na 
velhice, 'queriam erigir erh systema de g?vemo, Nabuco er&. 
obrigado a atacai-os, fazia~o S()m desconhecer os seus grandes 
sei;viços, a :sua alta capacidade, e a · parte permanente que 
lhes devia competir na direcção do paiz.· E assim como· pro-
cedia n'esse espirito de veneràção e eqnidade mesmo para 
com os ·que representavam o circulo de ferro que elle procu-
t•ava quebrar, as velhas affeições, a-a11tiga camaradagem tem 
·sempre sobt·e elle uma especie de penhor. É esse o seu senti-
mento, · por exemplo, para com os Cavalcailtis de Pei:nam-
õuco, mesmo depois da Liga, em que está separado d'elles; 
para com os seus collegas do Gabinete Paraná, até o fim. 

A sua tendencia é para isolat· a politica da vida privada, 
nãõ élêlxaT.=-ã cõnve"rter-se ein prevenção l)essoal, em principio · 
de selecção, circúil1screver os seus effeitos e antagoniSll10S. 
A sociedade que convida para sua casa não é põlitica ; 
'homens de ambos os partidos frequentam-n'o com a ·mesma 
franqueza e assiduidade ( 1) ; na sua correspondencia avultam 
tanto os pedidos de Conservadores proeminentes, quando 
elle é ministro em 1866, como de Liberaes; elle recommenda . 
quasi. tantas eleições ou preten·ções de adversarios . politicos 
como de partidarios seus, não comprehendendo assembléas 
unanimes, nem a ausencia, no Parlamento, dos homens nota-
veis do paiz, das capacidades provadas e reconhecidas. Sua 
·benignidade é refractaria aos prec.onceitos, fórmas consa-
gradas, habitos accumulados do politico de profissão, que 

·vive em grupo; com os instinctos, a sensibilidade, as pai-. 
xões, o tempêramento collectivo, em lugar da sua propri·a 
inclinação. Pela mesma disposição, não levava a mal ne-

(1) Assim quando Presidente de S. Paulo, ·em 1851, é elle 
quem pela primeira vez reune em palacio luzias e saquaremas. 
Não se tinha visto' antes, no mundo official, companhia assim h ete-
rogenea. Tefiho e·sta informação da Sra D. Veridiana Prado,-
filha do Barão ele Iguape, com quem Nabuco entreteve as mais 
cordiaes relações, - que se recorcl;t ela sensaçã·o causada. na 
sociedade paulistana por aquella in novação, que fructificou. , 
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n-huma censura nem critica (1), tratava-as objectivamente, 
pelo valor que tivessem ; respondia ao que pudessem tm· de 
offe.nsivo, dobrando-lhes a pontà, an·ancando-lhes a cuspide, 
nada mais (2). 

li. O Orador (3). 

Como orador Na.buco impressionou profundamente os seus 
- contemporaneos; póde.:.se dizer que foi pela auto1'idade da sua-

palavra que elle conquistou a sua eminente posição. Os seus 

· (1) " O Marquez de Paraná, homem de discussão sobretudo, 
não se irritava contra os ~êus all.iados da imprensa que comba-
teram, como nós, as suas medidas. fiscaes ; do mesmo modo pt•o-
cecliam seus -collegas, especia-lmente o da pasta ela Justiça. E el'a 
esse -ministt·o o SI'. Nabuco de Araujo, isto é, um gl'ande talento 
realçado por uma gt•ande actividade. " (F. Octaviano, Correio 
Mercantil, 26 ele Outubro ele 1858.) 

(2) Assim · as respostas que dá a Pacheco, a Ferraz, Salles 
Tones-Homem, Fernandes da Cunha, Itaborahy, Mauá, José de 
Alencar, Sayão Lo bato, a Jaguary (na questão Argentina, no Con-
selho ele Estado) : a todos. Sua discussão nunca é pessoal ; não 
trouxe nunca uma pel'sonalidade para o debate, nunca fez reta-
lia-ções. 

(3) O seguinte· retrato de Nabuco é copiado do natural por um 
dos mais finos clesenhadores da nossa antiga tribuna : 

" Era dotado cl'uma estatura elevada; bem apessoado; gesto 
sobt·io e expressivo; ft•onte altiva .e espaçosa; olhar perspicaz 

. sem dissimulação; voz sonora e solemne. No busto se lhe notava 
aquella parcelta de animality, q u·e revela energia de convicções, 
como certo critico e publicista ingle<: observou em Canning, Pa:l-
merston e Gladstone ... Como Eusebio ele Queirós, tinha Nabuco 
d'Araujo íuna. maneira de exprimir-se graciosa, que se diria um 
sorriso de benevolencia ... No começo da sua carreira orava de 
pé; com o correr do tempo acostumou-se a fallar assentado. De 
pé, sua figura avantajava-se : o ot•ador attl'ahia o auditoria. 
Assentado, ent como que um pontiilce que inspirava veneração: 
o orador dominava o auditoria. N'essa attitucle· se lhe arraiavam 
os olhos e a ft·onte de fulgor; o gesto tornava-se magestoso e 
raro; na voz repercutiam-se as vibrações ela com moção interna; 
então lhe florejava nos labias um sorriso de bimevolencia que 
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discursos, que.ja conhecemos, não ceram conferencias littera-
ria_s ;· eram acontecimentos parlamentm'es, tiravam a vida 
do momento em que eram proferjdos; eram, se me posso 
exprimir -assim, partos de situações politicas. Elle não fallàva 
senão sobre . assumptos de que estivesse -possuido, em que 
sentisse vivamente ; d'ahi a seriedade de tudo que diz ; nem 
um vestigio de leveza, de familiaridade com a . assembléa ; a 
questão que trata é sempt'e grave para elle. o . que anima 
suas phrases é a confiança na sancção moral, a despeito .da · 
indifferença exterior: Não ha n 'elle feminidade litteraria ( 1), 

fazi.-a com que. os ouvintes fraternisassem com elle e se dispuzes-
sem a escutai-o com i-nteresse e prazer ... Este orador, mestre da 
palavra, era um doutrinat·io da política; era um :vidente, que-até 
os críticos implacaveis, como Zacharias de Goés, não podiam 
deixar de escutar ... A phrase lhe irradiava nos labias com per-
feita correcção, irrompendo incisiva e fulgurante e algumas vezes· 
imaginosa. Nos seus diséursos, bem meditados, os períodos se 
extremavam por aquella harmonia que vem do s.en timento intimo, 
envolvendo uma argumentação clara, logica e convincente. N'esses 
momentos o orador com a fronte illuminada pela inspiração, 
sentia transbordar as sympathias que dava e recebia do auditoria .. 
Seus procesEos de discussão estavam em correspondencia com 
suas faculdades prep.onderantes: - intuição e reflexão; procedia 
por estabelecer princípios geraes e deduzia vigorosamente as con--
clusões. Não se enleava em questiunculas; seu pensamento pai-
·rava nas ~!tas regiões das idéas. Doutrinaria, como Royer-Collard, 
sabia elevar o debate e dar-lhe relevo, em qúe sua alma eloquente 
·manifestava-se forte e irresistivel. E1'a um imprôvisador sem os 
"ímpetos dos temperamentos ardentes; improvisava, porque dis-
punha de umà opulencia de icléas e de conhecimentos e de uma 
palavt'a facil, educada pelo . estudo, apta á expressão de seus 
sentimento-s. Possuía a arte ele cinzelar a phrase, ele contei-a e 
ele dominai-a. Regia-se por um systema, não eri). arrastado á 
mercê ela correnteza. Fallava como um pensa.dor; nunca as suas 
analyses deixavam de ser escrupulosas, a:s suas cleclucç.õ.és inata-
caveis, as suas compara,ções engenhosas, as suas _demonstrações 
procedentes. Elle esmerilhava o assumpto do debate com uma 
ahundancia de pi·ovas, uma perfeição nos detalhes, que reves-
tiam o orador de autoridade e caracter magistral. Foi um grande 
e nobre espírito nõ meio· de homens notabilíssimos-; .entre· os 
quaes elle primava· pela supremacia de sua sciencia e ele ·seu 
talento. » (Deiró. Estadistas e Pa-rlamentw·es. 3.0 série.) 

(1) Desde a Escola ele Direito de Olinda: Nabuco se entrega 
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nem scepticismo criticá : ha um quasi fervoe religioso ; na 
f6l'ma, ' é em parte ·um jurisconsulto romano; en) parte um 
doutor· da lgeeja. Aos labias não lhe vem pelo longo habito 
da precisão,_. da <:)conom ia de palavras, de fixar, concretisar e 

· limitar o pensamento, uma ext)t'essão inadequada ou supet'-
flua. Para os que comprehendem a intenção, o sub-entendido, 
para os que podem desenvolvei' poe si ,mesmos a idéa que se 
lhes insinua, a fórma oratoria de Nabuco, excluindo as cita-
ções que elle para o fim enxerta por timidez, para não p_are-
cer' que falia ex cathed1'â, é perfeita. A meditação, o prepal'O 
anterior, coreesponde, porém, a escrever o discurso, isto é, 
tirã-lhe parte da espontaú.eidade, a onda, o volume, a torrente 
do improviso. Não ha n~elle o tactear perigoso, mas fasci-
nante para os nervos do auditoria, do orador que se embrenha 
pelo labyrintho das imagens e dos longos períodos sinuosos 
sem adivinhar por onde sahirá e sem pat•tir o fio- sonoro da 
in spiração. Para o seu audi tot·io, porém, de estadistas e de 
estagiarias políticos, que não vinha ao Senado como o estu-

todo á politica, o que quer dizer que não tem quasi tirocinio lit-
terario. Sua bibliotbeca é pobre de livros de litteratura não po-
lítica, excepto alguns de religião ... Vê-se bem, pelos vo lumes, que 
Bentham fôra seu mestt'e amada e seguido nos primeiros annos; 
depois seus autores são do genero ele Royer-Collarcl, Montalem-
bert, Guizot, Duvergier ele Hauranne, Remusat, Duque ele Broglie, 
Thie,rs (Consulado e Imperio), e, entre os inglezes, os' commen-
ta.clores ela Constituição, Hume, Macaulay, traduzidos . Teve por 
MontaJeml;>ert a mesma admiração que este por Burke. Um livro 
que influe é um pequeno trabalho de Troplong: -De l'influence 
du Christianisme sw· le Droit civil des Romains. Suas leitums 
de disteacção são, para o fim os livros e revistas de jurispt'U-
dencia, a Revue eles Deux-Moneles, o Journal eles Économistes , 
o Monite.ur Français . . Folheia o seu Dalloz, como os polí ticos 
de outra época folhearão o Larousse. As reminiscencias littera-

, rias que se enco ntram nos seus discursos e escriptos são as ,dos 
classicos lidos na infancia; a maior influencia que se assignala é a 
da Biblia, sobretudo elos Evangelhos. Esses, elle os lê e estuda, 
tendo por mentor o cardeal de La Luzerne ou os sermões do 
Padre Ventura. Sua phrase conserva uma e-ntoação biblica: elle 
ernpregar.X muito modos de dizer, phrases, parabolas, do Evan-
gelho, ou prophecias do Antigo Testamento. , 

·, 
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dar1te do Recife vinha aos desafios de Tobias BarretÓ e Castr~ 
Alves~ no theatro Santa Isabel, ouvir um discurso de Nabuco 
era, - confessam, todos, senadores e deputados ; jornalistas e 
tachygraphos, .tribunas e galeri?-s, - assistir a un-ia bella so-
lemnidade. O Senado, ou, quando elle era mini~tro, a Camara, 
I'eveste-se do seu aspecto .mais grave e pensativo, como que . 
para receber a revelação de uma nova doutrina ; como uma 
faculdade de theologos pa1·a ouvir a palayra de um Alberto o 
Grande ou de um Santo Anselmo. A figura do orador, que 
falia sempre sentado, subjuga o auditoria pela altma do seu 
busto, pela belle~a intellectual .do seu semblante illuminado, 
pelo maravilhoso timbre 'de sua voz, - argentina, como, 
até por irrisão, foi tantas vezes chamada, - emprestando a 
todos os angulos do recinto a acustica de uma rotunda 
romana. Mesmo quando elle se interrompe, para ler a citação 
que deve robustecei' · perante os incredu1os o que em suas 
palavras possa parecer novo, paradoxal, sophisma ou apho-
rismo de occasião, dir-se-ia o orador atheniense parando -
a sua oração, pausada ·e bem. distribuída, para fazer ler o 
documento pelo arauto. Elle paira todo o tempo acima das 
paixões, dos pequenos interesses que se form,am na atmo-
sphera das assembléas e que fluctuam na projecção do seu · 
pensamento- como uma poeira insensível ; o que ha de 
pessoal na contl'oversia das idéas, elle afasta-o, como acci-
dental, fortuito, insignificarite; os golpes que lhe disparam, 
trata-os como Gladstone aos dardos de Disraeli, tira-os um a 
um da sua cota, e por sua calma o publico ve que nenhum o 
ferira. A impl'essão da grande e escolhida assembléa, eles-
cripta tantas vezes, que Sê fórma em ro,rno d'elle nos dias em 
que cil'cula pelos conedores das.Camaras a noticia que Nabuco 
vai fallar, é como a da multidão que ia a Delphos escutar, 
nos proprios rhythmos da entonação prophetica, a solução 
nacional espet'ada ou a advertencia dos perigos imminentes . 
De facto, seus discursos, quasi todos, são illuminados por esses 
clarões subitos sobre os tempos que se approximam, e, para 
o fim, sobre a quéda das instituições no meio da indifferença 
publica e por effeito d'ella. Sua imagem predilecta pai·a 
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exprimir essa vacuidade da opinião é a de S. João bradando 
no deserto : « Continuaremos a bradar como S. João Ba-
ptista no deserto, porque este nosso povo está descrente de 
tudo, e indifferente a tudo. » O juiz competente póde deleitar-
se com a precisão concisa, a lucidez, a fo~ça expressiva de 

• sua phrase ; com as difficuldades que elle vence ou com· as 
difficuldades que elle suscita; com o aphorismo novo, que os 
adversarios tomam por paradoxo, ou com as tangentes ines-
peradas, que tomam por sophismas . O que constitue, porém, 
a sua superioridade indiscutivel perante . o auditorio, é que 
elle resolve a equação dos acontecimentos; .crêa e domina a 
situação nova dos partidos ; e a plausibilidade invencivel de 
tndo que· elle pretende, o dom da inerrancia que parece 
adherir a tudo que affirma, a sabedoria de cada transac-
ção que propõe; é o congraçamento dos espiritos, a boa von-
tade mutua que se estabelece em redor d'elle, como se seus 
discursos fossem missões parlamentares, em que os inimigos 
politicos entregassem as armas e se perdoassem reciproca-
mente. Isto quer dizer que o t-rlumpho não é dado ao orador 
pela arte mesma da palavra, que seria impotente para tanto, 
e sim pelo caracter moral do homem, servido pela imaginação 

· e madur~za do pensador ('1). 

(1) Para o fim Nabuco, como todo homem de pensamento, fo i-se 
afastando, pouco e pouco, da tribuna. P ara o orador p0litico é 
indispensavel, além da força physica, o fluxo nexgottavel da 
palavra, a abundancia elo lugar- commum, a repetição insistente 
e tenaz do effeito produzido, da idéa que quer gravar, e tudo 
isso era contrario ao retrahimento que augmentava n'elle. Por 
isso tambem parecia-lhe que o achavam fr.io, exactamente quando 
fallava com maior convieção politica e maim· calor . " Achai-o-ás 
frio n, e~crevia-me elle ele um dos seus discursos ele 1873, « mas 
assim mesmo está mais esfoeçaclo elo que permitte a indifferença 
cl 'esta época. Voz clamante no · deserto. " 
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111. - O espiritó politico. 

Que lugar ·occupa Nabuco entre a 'brilhante e forte geração 
do seu tempo'? A_ que ordem de espíritos pertence? Qual é 

, ·a sua combinação pessoal como estadista? · 
Antes de tudo, elle pertence ao gt·upo dos espmtos crea-

dores : pensa por si ; tira de si mesmo ; tem luz intellectual 
propria. É um lançador de idéas nóvas ; um creador de situa- · 
ções politicas. « O Nabuco »,disse uma vez Saraiva, em despá-
cho, ao Imperador, ·« levou dez annos a emprestar idéas ao 
partido Liberal », e, ~ntes cl'esses, podia elle ter accrescen-
tado, outros dez ao partido Conservador . . Na historia das 
idéets politicas, de -1853 a -1878, o que lhe pertence está para 
o que não lhe pertence em proporção esmagadora. Paranhos, 
seu collega do Gabinete, ouve em redor d'elJe eis velhos con-
servadores murmurando do espirito reformador de Nabucci, e 
um . dizer : « Se o deixarmos, elle reforma a Biblia », e o que 
os velhos Saqua1·emas dizem em -1856, os Ligueiros por sua . 
vez dirão depois ('1). Não é só um reve~ador, é um doutri- -
nador, o maior talvez que teve o Imperio, sem ser doutrina-
rio, como roi Pimenta Bueno. 

Depois, é um organizador, um architecto poiitico ·de pri-
meira ordem; possue todos os mysterios do Direito, todas as 
sciencias do legislador ; é um trabal!J.ador incançav~l, de uma 
fecundidade multipla, que dá vasão ás consultas, ás duvidas, 

(1) • Por esse tempo alguns dos chefes politicos queixavam.-se 
do papel de agitador e amigo de novidades que Nabuco de_ Araujo 
desempenhava entre os partidos ... Os moços .de então o escuta-
vam e se deixavam convencer. Nabuco de Araujo provocava-
lhes as energias intellectuaes. Zacharias de Goés, nos motejo~ 
que lhe eram habituaes, dizia que Nabuco de Araujo trocara o 
papel de politico estadista para se fazer catechista. O Marquez de 
Olinda, liberal retardatario, segredava a Souza Carvalho que - · . 
Nabuco de Araujo tentava e corrompia a mocidade eom inno-
vações per.igosas ... " (Qeiró, Estadistas e Parlamentares.) 

' - ' 
III. 38 
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Je todas as repartições do Estado, como de todos os advoga-
dos .do fôro e de todos os juizes do lmperio. É um espirito 
essencialmente governamen~al; aprecia ·as medidas e soluÇões 
p1·opostas pelo seu lado princ!pal, p~la sua conveniencia ou 
perigo para o conjuncto dos interesses sociáes . Não p~rde 

de vista o .Estado pelo individuo, o geral pelo particular. 
O :,eu principio geral é o que uma vez formulou : « É na . 
combinaÇão de - todos os interesses da sociedade que con-
siste ó grande problema da administracão publica )) ( 17 de 
Maio, 18M). A presença d'essa formula sente-se em tod0s 
os seus actos e conceitos, como deputado, minístro, sena-
dor, e conse111eiro de Estado. Assim,'· quando diz . ao Gabi-

1 ·nete Rodrigues Torres em 18õ3: « Se representais o principio 
conservador, como quereis destruir a int1uenci& que se fuàda 
na grande proi)l'iedade ~ A missão de um governo conserva-
dor deve ser aproveitar essas influencias (as que assentam 
na riqueza, n·as importancias soci~es) no interesse publico, 
identificai-as c0m a monarchia, com as instituições, dando-
lhes provas de confiança, para que possa dominai-as, diri-
gil-as, e neutralizar as suas exagérações >> (1853). Ou quando 
diz, como ministfo da Justiça em 18õ5 : « Em uma sociedade 
governada pelo systema rept·esentativo na dois princípios 
distiríctos : o principio permanente que se refere á monar-
chia, e o principio transitorio, que se refere ao ministerio . 
Havemós de desconhecer serviços ~ tradições honrosas que 
sé referem a esse principio pet·mamente, só porque os indi-
viduas são adversos ao principio transi~orio? » Assim é o 
homem dos expedientes promptos e imprevistos que resol-
vem, ou resolveriam, as grandes difficuldades do · governo 
como os ·embaraços momentaneos do ·ministerio ou do par-
tido. Sua• carreira toda está cheià d'esses-lahces de imaginação 
politica :_em despacho, para vadear um passo · perigoso ; na 
Camara,'-para crear ou arrastar. a. maioria ; no Senado' que 
« -não faz politica », parà mudar ·as situações; no Conselho 
~e · Est~do, para desviar. uma calamidade imminente (co_mo 
aéguerra), para evitar . ao seu · partido tremenda responsabili-
dade, (ex~mplo, a questão_ Zachar~as-Caxias), para guiar o 

· .. 
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adversario em. um desfiladeiro (questão religiosa, alvitre das 
temporalidades) . É esse espírito governamental que inspirará 
.a maior parte do.s seus . chamados aphórism.os, que dariam 
um livro de sentenças políticas. Sua phrase, com effeito, 
.exprime sempré meditação, generalisaÇão, tem fundo,' tem· 
persp~ctiva política. Elle falla habitualmente .d'esta fórma : 
« Destruídas as b~rreiras do antagonismo politico, que ~s 
~piniões se oppõem reciprocamente, postas em commum as 
jdéas conservadorase as ex?ggeradas, estas hão de absorver 
_aquellas; as idéas eX.aggeradas têm por si o enthusiasmo, as 
idéas conservadoras só mente a reflexão; o enthusiasmo é do 
maior numet·o, a reflexão é de poucos; aquellas seduzem e 
~oagem ; estas só mente convencem . )) ... «Se ha um· principio 
cognÇ>SCitivo para demonstrar que uma lei carece (le reforma, 
é que ella agrada a todos os .partidos quando se acham no · 
poder, e desagrada_ a todos quanpo se a~ham em opposição·. » 
•.. « Nãq é para abusar que o governo qm.t· essa disposição, 
porque para aqusar eram bastantes e poderosos os meios que 
estão hoje á sua dispo~ição. )) ... cc Vós attrrbui.s tudo á conci-
liação. Não é novo que uma época r.esponda pelas culpas de 
outras épocas : quem sabe se os males que attribuis á conci-
liação não são ainda as vagas que as tempestades costumam 
deixar após si"? JJ •• • o: Um governo, a menos que não conhéça 
a sua missão, não póde, por amor de um interesse, compromet-
ter os ·outros interesses da sociedade. É na combina~ão de 
todos elles que consiste o grande problema da administmção 
publica. » ... « Se queremos legislar fundados nas convicções 
e não rta força, cumpre respeitar as convicções do povo, os 
seus sentimentos, e mesmo ás vezes os seus pt•ejuizos. )) 

Em tudo isso observa-se outro traço cat·acteristico : o seu 
positivismo pratico. Quer a substancia, não a s9mbra das 
coisas, o que não quer dizer que não pt·oseguisse muita 
chimera, assim a eleição dii·ecta, a ~egeneração elo systema 
representativo, e uma serie de . reformas que a resistencia 
indolente. do paiz havia de torcer e inutiliz,ar. · Mas, pelo in-
successo de taes aspirações, não se o póde accÚsar de ideo- · 
logo, porque elle não foi poder para ·realizál-às; não teve os 
l / 

/ 
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meios, a faculdade çle tratú objectivamente da implantação · 
~- adaptaç.Qo ao ,paiz das reformas que pedia; de modificai-as, 
restringil~as, alargai-as,. para darem }ructo. Se exercesse se- · 
melhante dictadura, . elle teria mostrado, a respeito de cada 
desideratum,que procedera com espírito positivo e não como 
reformador ahstracto. São exemplos d'essa face positiva da 
sua imaginação política, ·o seu modo ele tratar o jury em 1854, 
limitando-o ,aos lugares onde pocliá bem funccionar, e tirando-

· lhe o julgamento dos ci'imes, que elle não podia reprimir, -
9 que tudo offendia artigos de fé para os idolatras da insti-
tui(;ão ~ . o seu programma da repressão do crime; o caracter 

' rt>lativo de suas reformas, como o projecto de tornar a eleição 
djeecta somente ~as capitaes, deixanc!o-a indirecta no ipte-
rior; a importancia que dava á diffusão do espírito religioso; 
as aposentadorias de magistrados ao mesmo tempo que a 
celebre citação : « É mil vezes p1·e{m·ivel_ttm jníz venal, mas 
instruido, a um juiz honesto, mas ignorante p (1). É elle o 
primeiro que dirá em nossa -política : << A ~ttilidade 1'ela-
tiva das leis p1'efe1'e á utilidade absoluta )) (1860, Agosto). 

(1) O primeiro a apontar esse lado do espu•lto de Nabuco foi· 
talvez _ o Dr. Luiz Pereira Barreto, que sem o conhecer, lhe con-
,sagra, de Jacarehy, em S. Paulo, em 1877, o seu primeiro livro, . 
As Tl'es Philosophias, fazendo de N'abuco o precqrsor da orien-
tação positivista no Brazil. Na dedicatoria impressa elle diz a 
Nabuco : « Ha bem annos, V. Ex. lanço)l do alto da tribuna a 
seguinte sentença : é mil vezes pl'ejel'ivel um Juiz venal, mas 
·ins~1·uido, a um jui.~ honesto, mas ignol'ante. Esta ·sentença 
echoou _profunda e dolorosamente por todo ·o pai~. Me)lmo os 
seus mais leaes amigos estr.emeceram de surpresa, suppondo vêr 
quebrada por suas mãos a· bussola da- consciencia soci'al. Este 

.seu vigoroso aphorismo era, de facto, por demais precoce para 
a época em que V. Ex. o lançou, mas, correram os tempos; as 

- condições de ambiente social módificaram-se, e hoje o intellectq 
nacional está maduro para recebei-o. Não preciso ·dizer mais 
para deixar bem patente que a idéa dominante do presente livro 
é uma simples paraphrase, uma refiectida apologia das .conclu-
sões a que V. Ex. foi conduzido por sua propria observação ·pes- · · 
soai- e dentr-o 'dos estreitos limites da sua especialidade ..... As 
iiltell_igepcias vulgares não suspeitam as immensas difficuldades, 
a exo/ema complicação, do rnenor problema de moral. D'ahi pro-- - . . 

I • 
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Um signal do seu caeacter-- positivo é que não aspiea a nada 
que não tenha realidade. J!;xemplo d'isso são as condiçõe~ 
que acha indispensaveis para governar. Vimos em relação 
·aos partidos, aos minister:ios, á opposição, as suas maximas, 
todas de natureza' positiva. O que lhe podia tocae era o que 
coube a todos : um, dois, no maxim<;> quatro annos de poclet· 
contestado dentro e f61'a do paetido, entrecortado' de desgos-
tos, crises ministeeiaes, conflictos com a Corôa. Em vez d'issu 
elle exige, para dirigie o · assentimento de todos, a üon-
fiança espontanea do Impemdor; poder « dominm· a situa-
ção )); era uma phrase sua . Pretender governar com a boa 
vontade geeal, seria sonhar em política o reino ele Deus; 
pensar que os partidos por amor dos princípios respeitariam 
a vez do adversal'io, ou imp9l'iam · para subir condições an 
Sobet·ano ('1), seria desconhecer que o se1,1 genero de vida 
éra o spoili>-system. Nabuco sabia-o bem ; poe isso, os tee-
mos inhibitorios que formulava significavam somente que 
o poder não tinha nada de desejavel para quem, como elle, 
só queria resultados. 

Do mesmo modo não aspiea- ao que não tem realidade em 

cede a opposJçao hostil que se .ergue contra to.do pensador · fe-
cundo, que, como V. Ex., se afasta do sulco c·ommum, e ousa 
exigir da moralidade corrente outt·as garantias e outras condi'-
ções. Temos empenho em fazer saber ao paiz que, na discussão 
das mais altas questões moraes, a Philosophia Positiva não se 
apresenta nO' Brazil como mm. extranha hospede, sem titulas e 
sem precedentes, que lhe recommendem a tiaturalisação. Temos 
a satisfação de saber qu·e, na exploração de um elos mais arduos 
e importantes territorios do dominio moral, cabe a V. Ex. a 
honra da vanguarda. Queira, pois, consentir que li.guemos o seu 
nome a esta em preza de regeneração mental, que hoje tentamos, 
e que o veneremos, ao lado . do jmmortal pensador, que silen-
ciando a revelação theologica, investia a historia ela funcção su-
prema de nos revelar a humanidade. "· 

(1) Elle não se illudia ao ponto ele acreditar ter educado o par-
tido liberal, que de 1868 a 1878, em opposição, é quasi demagogico 
e de repente, chamado ao poder, recua da eligibilidade dos acã.: 
tholicos, ad.mittida por Eusebio de Queirós em 1854, e abre mão 
de todos os pr~cedentes de 1834, quanto ao poder excl~ivo da 
Constituiu te. 

'. 
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si., ou utihdade politiea, ·cor'no os títulos. Recusa em 1872 o . 
titulo de Visconde que Rio-Bl'anco lhe offel'ece ( 1). como aos 
outl'OS Conselheiros. de Estado, pOl' vel' . a phantasrriagol'ia 
de uma nobreza sem transmissão e &em fortuna, e tambem 
por affeição ao nome' que sempre usara. Êlle não destruiria 
uma identificação d'essas, quasi religiosa, sem um mo'tivo 
que obrigasse á sua consciencia. « Acredito, escrevia Gui~ot, 
recusando o êlucado que lhe offereciam por occasião dos casa..: 
"mentos lH~spanhoes, que ha para mim hoje mais fol'ça, ·e no 
futuro maior honra, em fica!' sendo o Sr. Guizot, sem mais 
nada. » « Como .a reluctanda em acceitàr um titulo é, no meu 
caso, questão de sentimento antes ·que de razão, não me 
demorarei mais sobre o assum pto >>, escrevia por sua vez 

-cobden a Lorcl Palmerston, declinando o offerecimento ·da 
Rainha. Para Nabuco era uma e outra coisa :era a força po-
lítica que invocava Guizot, talvez o orgulho inümo çlo nome, 
que elle deixava transparécer, e era o sentimento, a reluctan-
cia natural, a que se referia Cobden; mas el'a principal-" 
mente o espírito positivo que o caracterizavq : necessidade do 
real nas coisas; ele utilidade, sobretudo nas ficções. 

Como viveu no tempo em que pa1·a influil', para dominar,. 
o estadista devia possuir o direito publico antes que a finança, 
não foi um ob~érvador especial do movimento economico, 
que analysasse. as es-tatísticas da producção, da immigração, 
os phenomenos da distribuição do capital pelo paiz, ou cujas 
reformas fossem de caracter industl'ial. Mesmo n'esse sentido, 
porér'n, são suas diversas granqes iniciativas : é elle o crea-' 
dor do systema hypothecal'io ; elle quem deixa esboçado, 
a largos t1·aços, o Cl'eclito real, a que outras mãos não conse-
guirão mais dar· vida; elle quem qá o grito da reforma da, 
lei de 1860; quem formula a lei de locação ele se1·viços; 
quem apresenta o pl'ojecto de que sahirá a lei das sociedades 
;monymas; quem combate o contencioso administl'ativo; 

(1) Acceita, porém, para mostrar que não i•ecusa as honras da 
monarchia, a grã-cruz de, Christo. 
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-ptn' ultimo, é d 'elle, se não a iniciativa, a adop_ção, a susten- • 
.taÇão .tenaz, o delenda Cm,thago qué equivale á iniciativa,, 
na questão dos escrávos (1). · Sua economia política, comÇ> a 
dus homens de-Estado mais publicistas do que industriaés., 

_consistia em dar á população, como principal bem'-estar, a 
equidade da lei, a segurança do direito, o menor 'numero de 
servidões e tl'Íbutos, e na ordem dq trabalho, do commercio., 
da industria, _ a ausencia de privilegias, á liberdade. , 

Ao mesmo tempo, porém, que é positivo, é clle quem re-
presenta a .influencia, o élemento ethico ·em nossa .política. 
Desde muito cedo seus discursos, suas paíávras todas, respiram . 
a necessi_dade de attender a -alguma coisa mais que ao jogo das 
ambições e aos interesses materiaes da política. Só um es-
pii'ito, assim superior á esphera política OI'dinaria, conceberi~ 
a fórmula mixta-do seu discurso de 1860 : « Ha duas neces-
sidades, a meu vei' muito importantes, ·na situação mor~l do 
nosso paiz. A p1'imeim, é a diffusão do principio religioso, no 
-interesse da família e da sociedade ... A outra necessidade, é a 
regeneração do regimen parlamentar. » Essa tendencia moral 
manifesta-se na sua política ministerial de 18õ3 a 18õ7 : çon-
ciliaçã:O, repressão do crime, regeneração do clero; depois, 
no seu plano de defesas e circumvallações para a liberdade 
individual, no~ seus esforços pela supremacia do Direito, no_ 
pati'onado dos escravos, até que, por ultimo, se exfende a t?-
dos os conflictos internacionaes do Brazil,, nos quaes colloca 

. -
' (1) Comparar Livro IV, Cap: IV e Livro V, Cap. li e V1U. 

" Um traço final da physionomia de Nabuco d'Araujo é a sua 
paixão po1~ todas as idéas grandiosas e hmnanitarias. Elle o mos-
trou no Gabinete de 12 de Maio de 1865. Foi o primeiro estadista, 
que fixou a attenção sobre a sorte dos escravos .. De accordo CO!U 
o Sr .. Saraiva, ministro dos Nego cios Estrangeiros, suggerio ao 
Imperador a idéa de emancipar o elemento servil, ponderando 
os sacrificios que a solução d'este problema estava custando aos 
Estados-Unidos; mas esta idéa foi subitamente abafada .pelo 
Marquez de Olinda, Presidente do Gabinete, que nem sequer 
olhava para a guerra civil que devastava a Amehca do Norte. » 
(Deiró, Estadistas e Parlamentares, 3.a Série) .. Saraiva· dava 
testemunho d'esse· facto. 

I. • 
I 
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·o progresso do Direito elas Gentes acima da vantagem que 
pudessemos ter no·momento, o prinçipio antes da occasião; 
a paz e a boa vontade enti·e as nações ,?.cima da gloria militar 
que acaso coróasse a nossa bandeira. Esse torna-se o caracter 

. de toda a sua influencia política, na lucta dos partidos como 
na lucta das nações . É um espírito, como o de Glaclstone: 
pertence _ao typo de estadistas · que funccionam sempre cómo 
arbitros 1 recebem .a sua investidura do Direito, estão sempre 

. -prorriptos a ouvir a outea paete, não triumphàm nunca·contra 
pessoas, mas sómente contra idéas ou syst~mas, não levam 
o antagonismo além das raias da equidacle e da benevolencia, 

·.e, nas- grandes questões nacionaes, se pronunciam ·como se 
-fossem amphictyões ela humanidade. · 

Se era um ethico, não era, como vimos, um sentimental; a 
sensibilidade n'elle é intellectual, jurídica. Não entrega a so-
cfedade indefesa aos inimigos da ordem por amor da liberdade, 
.não sacrifica a nacionalidade á geração presente (comparar 
attitude e phrases quando ministt·o durante. a guet·ra do Para-
guay). É característica d'esse seu. instipcto de protecção social 
a sua política de 1853-1857,- ao mesmo tempo ·que tratava 
de dominar os potentados, << que fazem proselytismo á custa 
da justiça e da aut01·tdade >> ( 1), e. dizia, fallancÍo dos lugares 
onde elles imperavam : << Ahi um regimen esJ?ecial é uma ne-
cessidade manifesta»,- de attrahir as inflÚencias legitimas, 
dos homens que, pela s-ua 1·iqueza, pela su'a posição, pela 
sua p1'op1·iedade, são interessados na 01·derp, publica e estão 
identificados com ·a monm·chia e as instituições do pcâz, 
.compensação sem a qual a autoridade natural da riqueza e 
da propriedade dissolvia-se, sem deixar um substituto em que 
o poder se apoiasse fóra da policia e dos outros elementos 

-----------------~~----------------------------' 

(1) 1854. Em 1843 os descrevera : " São certas influencias lo-
caes, dominadas de brios facticios e anti-sociaes, e até certo ponto, 
do espírito da antiga cavallaria; essas influencias que têm por 
timbre proteger a certo numero de indivíduos que as cercam, e 
s~o instrum·entos c~e seus caprichos e vinganc;as. Essas influen-
Cias sempre existiram, mas adquiriram força com a fraqueza do 
poder, fraqueza que resulta das leis que a revolução nos legou. • 
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officiaes.. Assim, C? seu modo ponderaáo de tratar a questão 
dos escravos : ao mesmo tempo que promoviq_ a einancipação 
e se inspirava nas ideas de clemencía dos Imperadores chris-

- tãos contra o antigo direito quirinal, cauteloso do perigo so-
cjal, dos interesse.s constituídos por longa prescri pção e to-
leranciQ., como os da lei de 7 de Novembro, da estabifidade 
agrícola e conservação dos quadros de serviço da producção na-
cional. O mesmo em relação á Igeeja : desde o_principio com-
prehende que, a não se querer separal-a do Estado, entregai-a 
á sua sorte, isto e, abandonar o interesse religioso- o prin-
cipal para elle- ao indifferentismo, que, em phrase sua, [ ~ 
typo de nossa época, e preciso nao procurar regeneral-a de 
fóra ou de cima, sem o ascendente de que todá ella depende. 
Elle nunca teria seguido a politica q~e em 1873 pareceu mais 
curta e mais recta ao Imperador, de entregar eis Bispos á jus-
tiça, porque desconheciam a Constituição, quando se podia 
contar com a boa vontade de Roma, que a reconhecia. Sua 
maxima de 1843, a que ficará fiel, e esta : « É .preciso ás 
vezes arrostar a· popularidade poe amor do povo; mas não 
convem arrostar os sentimentos religiosos do povo. » 

Como se definirá, no seu todo, a influencia de Nabuco sobre 
o seu tempo : como de um conservador, ou como de um li-
beral? (1) Era de certo, conservador o estadista que pronun- · 

(1) Este traço do liberalismo de Nabuco é substancialmente 
exacto : u Elle tinha a alma moderna, sequiosa de liberdade e 
a vida de progre;;so, por isso se convertera n'um caminheiro sempre 
em demanda das band-as do porvir. Diziam que era um sonhador, 
uma especie de Luthero político, aspirando refor!I!ar o pres.ente 

- para preparar o futu_ro. Rompeu gradualmente com as velhas 
·usanças, innovou as praticas parlamentares, introduzia novas 
tendencias em política, usou de uma phraseologia que demm-
ciava,a evolução pela qual passava o seú espírito ... LJesde então 
inicio-u a propaganda de suas idéas, tomou a peito regenerar o 
regimen parlamentar, sustentado em partidos com programmas 
definidos e formados pela opinião real, segundo as necessidades 
sociaes; vulgarizou as doutrinas que prevaleciam no, parlamenta-
rismo inglez; opulentou os seus discursos com os conhecimentos 
da sciencia moderna; emtim creou uma escola que' illustrou com 
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c1ava em 1855 este juizo : « Eu não duvido, que. a reacção 
que ~e ~ope~'OU em favor da autoridade no temp<r que decon!eu 
de 1838. para · deante tivesse alguma exaggeração ; ·111as o 
certo é que _·pela maior parte as conquistas que a autoridade 
Jez n'essa época, que chamarei ele patrioticos· esfoi'ços, são 
essenCiaes para a sua manutenção e da sociedade, e que deve~ 
ser conserváclas se não queremos tornar aquelle ponto de 
.partida, se não queremos arriscar de novo a sociedade a anar-
-chia e á desordem. » É, porén1, desde que entra no Pada-
mento, um ~onservador que quer conservar as obl'as solidas 
do passado, mas tambem construir as obi'as novas da gel'a-
ção que dirige.; julga não ser mais tempo para a bandeira do 
.«·regressp ll, hasteacla em 1837 por Vasconcellos; inspira-se 
no -Vasconcellos ;do Cocligo G_dminal e elo Acto Addicional. 
Cotno todo verdadeiro jurisconsulto, não póde ser absolu-
tista :· não impediria manifestação alguma do direito e da 
liber.dade individual. O direito é para elle cwticulus stantis 
autque cadentis : reipublicae. A sua influencia maior, é po-
rém, no sentido da transformação, da renovação das idéas, 
que, fÓI'a . da esphera revolucionaria e da esphera economica,. 
é .-devida quasi toda a elle, do alargamento do circulo poli-
iico. É elle quem proclama e conquista a supremacia da opi~ - -
nião, a legitimação pelos principias, a alternação pelas idéas, 
quer das situações quer elos ministerios ; quem destroe a o1i-
garchia e « o uti possidetis >>, não só na ordem official, parti-
daria, mas em toda a ordem politica. Outros, depois, levarão 
o impulso que elle dá até á destruição elas divisas, que elle 
julgava imprescincliveis e pi'ocumu revigorar; elle, porém·, 
não é culpado do desvirtuamento da sua obra por espirito.s 
que não obedeciam á sua doutrina; pela sua parte, reformar 
foi sempre elevar e não rebaixar, aterrar e não minar, sub-
-stituir e não destruir. Se foi um demolidor, fÇJi como Tur-
got; são os ·estadistas. da Restauração que o seu espirito re-
flecte, modificado apenas pela influenci~ dos jurisconsultos 

o seu exemplo e o seu brilhante talento. » Deiró, Estadistas e 
Parlamentares. 

; 
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· do Segundo "Imperio. O que ene· nã9 .seria nunca, pOI'que a 
sua qualidade era a coragem iÍlimitada das su:;~s convicções, 
(.ve_r ?orno proced~J·, rnagistrado, contr·a a r'nãgistratura nas 
aposentadorias ; conselheiro de Estado,· proferindo o SQ1'ites e 
sustentando o rei reina·e não govema perante o. Impel'ador; 
defendendo, ·quasi isoladamente, a paz; .e em todas as su_as 
r·efonnas: << ·Quando se t~nta uma reforma, diz elle em-18~6 1 
cumpre ter a precisa coragem para dizer com franqueza toda 
a verdade sobre a situação )) ), seria um conservador d'ess.es 
que não defendem a ordem social que julga,m ameaçada. Se 
acaso' a julgasse, séria um conservador ás direitas, porque 
a ordem social era para elle a mais nobre das causas com que 
nm espi~ito eminente se pudesse identificar . . Elle varía de 
partido no curso do temp,o, porque continua no caminho da 
Conciliação; ainda 3:ssim, leva dez annos para passar: de con-
servctdor a libemt. « Os precedentes de minha vida me tir·a-. 
l'iam toda·a força moral necessaria para ser crido, necess_aria · 
para fazer p'roselytismo, no sentido de idéas ·que outr·'ora irn-

- I 
pugnei )) , diz elle em 1861, reluctando ao nome. Deixar urna 
política por outra, implicava para elle ~azer prosel.ytismo no 
novo credo a que se filiasse. Não podia ser um transfuga; pas-
sar sem convicção. « ~ão houve ainda inimigo tão barbaro 
que .não accêitasse os transfugas, disse elle em 1859, 
porém, ainda nenhum transfuga deixou de ser fulminado . 
pela ignomínia. )) D'esse modo elle só podia passar par·~ ur~ 
partido que elle mesmo creasse, ou ao qual désse a bandeir·a,-
e foi o que sempre aconteceu. _Sua fidelidade ás suas proprias 
transformações naturaes , era assim perfeita. Em momento 
-algum elle é um sc~ptico; todo o tempo, é um · eclectico. 

IV. -Nabuco e a actual Republica.- Conjecturas. 

É ocioso discutir· a questão qual seria a attituQ.e de Na-
buco se tivesse sido contemporaneo da Republica, porquanto 
elle analysava as situações segundo. o seu proprio meÜ10do, e. · 

I . .. 
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lhes descobria s.oluçõe1? natmaes, onde ·não pàreeia haver 
sahida. Elle mostrou, como assignalei por vezes, certa confor-
midade cOip.~ Saraiva, e. Saraiva viu a RepÜblica com a aní-
mação e a esperança de um moço e sentou-se no-congresso 
Constituinte. Nabuco, porém, não tinha essa flexibi}idact·e 
exterior á pressão dos factos; tinha o seu fundo de princípios 
irreductivel, e era incapaz de ·anesthesia diante de aconteci-
mentos que profundamente o affectavam, como o affectaria a 
elle, senador, ministt'O, conselheiro de Estado, a desgl'aça el o 
velho Imperador. Ninguem teve mais elo que elle, como se vio, 
vexame de mudar, e mudar para· elle significava apostolar 
outro Evangelho. Passar, porém, de conservador a liberal, 
ou vice-versa, era apenas uma combinação diffet'ente ele mo'-
leculas ~entro da niesma fórma ; passar de monarchista a 
republicano era assumir uma personaliqade estranha ; sel'ia 
um alibi político. Para elle a monarchia pal'lamentar em a 
fórma impessoal de governo, e a republica presidencial <1 

fórma personalíssima, e de certo, depois dos sessenta annos, 
não teria podido mudar todos os seus moldes, cl~ parlamen-
tares .para presidenciaes, de Inglezes para NC>rte-Americanos, 
de impessoaes para pessoaes ; não acceitaria o militarismo 
como substituto icloneo do Poder Moderador, nem, menos 
talvez ainda, o judicialismo (1). Não deixaria Benjamin Cons-
tant, o publicista liberal da Restauração, para seguir o joven 
mathematico brazileiro seu homonymo, cuja nomeação recom-
mendara em 1862 em cartas expressivas da largueza do seu 
espirito (2). De certo, se Nabuco tem assistido ao 1p de No-

(1) " O Poder Executivo e o Judiciario, disse elle em 20 de 
Agosto de 1857, são naturalmente rivaes; não é possível conce-
ber que sem perigo da ordem publica e dos direitos individuaes 
dos cidadãos o Poder Judiciario seja absoluto, sem responsa-
bilidade, sem cot·rectivo algrim: sou magistrado, mas digo que 
esse poder, sem responsabilidade e correctivo, provocaria a 
reacção ctos outros poderes políticos, a reacção da sociedade. " 

(2) Carta ao general Polydoro em 24 de Abril de 1862. " Qui-
zera de V. Ex. un .pequeno favor, e é que consiga do Ex. mo Mar-
quez licença para que o Tenente Benjamin Consta11t Botelho de 
Magalhães possa .. exercer a cadeira que em concurso tirou na 

. I 
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vembro, sua impressão seria semelhante· á do Romano, que 
:Webs1er reproduzio efn ·mage!;!tosa declamação,-« quando o tro-
pel dos Barbaros pisava os tumulos dos Consules, e o. Forum e 
a Cmia-repercutiam sómen'te as vozes do triumpho selvagem. 11 

Não havia, porém; no· seu espírito nenhuma intransigencia, 
como não havia parcella de. direito divino; é duvidoso para 
If)Ün que elle visse vantagem na existencia na America de 
p1·etendentes quasi seculares, como os ~ourbons se estão 

·tornando em França, _perpetuos, hoje fosseis, como ficaram· 
os Stuarts na lnglateira, e por isso se, com a penetração lu-
cida que tinha do futuro, elle reputasse impossíve-l a resurrei-
ção da monarchia, ·não ensinaria aos jovens a religião immu-
tavel do passado, isto é, a es;erilidade política. Toda a sua 
dout1·ina,- a: não é possível. que tenhamos partidos transmis-
síveis », « não podemos esmerilhar. uma política nos factos 
passados da historia, » « não se refaz1 não se revive o pas-
sado, » -é n'esse sentido. Elle não é um Berryer; é um -
Tocqueville, um Thiers, uni Dufaure, ou, para dizer melhor, 
o seu molde substancial é anglo-saxonio : elle não abran-
gia entre os systemas políticos a resi-:>tencia, a . teimosia, · 
diante do irrepÇtravel; a bandeira branca do Conde de Cham-
bord, o Syllabus de Pio IX, pertenciam para elle á grande 
enscenação da historia e não · á arte de governar, nem ao 
method<{ objectivo de aspirar' ao governo. Sua inclinação era 
para os pilotos á moda de Leão XIII ou do cardeal de Lavi-
gerie que sondam as correntes da epoca para não ficaren) 
perdidos nos seus embates e levarem "a embarcação a salva-

. mento. « Desde esse tempu até hõje, disse elle em ~870, 

explicando porque deixa de· ser Conservador ao nascer da 

p_rovincia do Rio de Janeiro : consta que para excluil-o pretende-
se que o Marquez negue a licença, ficando assim a cadeira a quem. -
no concurso ficou inferior ou vencido. V. Ex. comprehende que, 

·prevalecendo essa batota, os concm'sos se desmoTalizam, porque 
as habilitáções recuàrão e não apparecerão, receiosas de que, 
quando triumpharem, se lhes imponham condições que aliás não 
foram exigidas no concurso. O Marque~, que é justo, não póde 
querer isto. " Identica ao Presidente do Rio, Oliveit'a Bello. 
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Conciliação., cada vez me confirmo mais em uma idéa, e é 
que o homem de Estado, o homem p~litico, em vez de' arros..., 

· tar à torrente da deinocracia que, na linguagem de Royet'-
Collard, trasborda e assoberba todas as alturas, deve tratat• 
de dirigi l-a · para que não seja fatal ao paiz. >> Por outro lado, 
se confiasse na reviviscencia ·do espírito mo.narchico, ainda 
em outra geração, a probabilidade maior é que aconselharia 
aos espil'itos liberaes a fé no futuro, antes que a resignação 

,. 'prematura á fatalidade àniericana. Quem sabe se com o seu 
espirjto ·positivo e eclectico não procuraria uma transac-
ção entre o principio hereditario e o preconceito que se lhe 
oppõe, - transacção que estaria nas tradições tanto da demo-
ct·acia brazileira como da propria dynastia, - sobretudo se 
adivinhasse o interesse da independencia nacional, pela nova 
feição do Momoismo, n;:t desistencia da fórma monarchica, 
como via na sua substancia o interesse da nossa unidade 
moral. Uma coisa é certa : sob a Republica, a comprehensão 
dos seus deveres de cidadão, d'e sua lealdade para com a pa" 
tria, não mudaria; nem tão pouco o seu caracter : sua bene-
volencia, sua equidade, sua tolerancia ·para com todos, seria a 
mesma: Aos mais ardentes republicanos elle 'teria dito como 
Burke ao joven partidario da Revolução Francezà : « Não 
esp~ro com as minhas opiniões modificar as vossas. Não sêi 
mesmo se deveria fazel-o. Sois joven ; não- podeis guiar, 
deveis acompanhar a fortuna do vo~so paiz. Mais tarde, po-
rém, aquellas opiniões vos poderão talvez ser uteis <?m alguma 
futura fórma que a vossa Republica possa tomar. Na fórm·a 
presente ella mal póde continuar; antes, por_ém, da sua reso-
l:ução final ha de passar, como disse um dos nossos poetas, 
por gmndes vw·iedades 'de existencia nuncf1rensaiada' e em_ 

- suas transmigrações poderá ser purificada pelo fogo e pelo . . . . 
_sangue. >> 

'. 
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- ' 
V. - Seu traço na posteridade. 

• • I • 

Qual será sobre. essa posteridáde a influencia de Nabuco, ·e· 
que lugar lhe reconhet:erá ella na .constellaçãó do B.e~nado? 
Tender[!. sua lqz a apagar-se ou augmentará de brilbo ·através 
dos t~mpos? De certo, se a historia politica continuar ·a ser 
escripta' como até agora, se não sahir da rotina, se a res-
tauração e . as reducçôes do passado se fizerem sempre ,pelos . 
mesmos methodos, o nome de Nabuco em poucas gerações terá . 
sido relegado para confins quasi invisiveis. A reacção, porém, 

· virá no dia em que faltarem e escreverem sobre o nosso pas-
sado espiritos que primeiro se tenham familiarizado, com os 
originaes e documentos que elle nos deixou e possam reco-
nhecei' cada individualidade maior por um traço que seja do 
seu ~stylo, do seu caracter, do seu modo e fazer a conta da 
tarefa, do jorp.al de cada um em sua época . 

Quando esse methodo de estudar a nossa historia politica do 
seculo XIX tiver cultores entre as futuras . get;ações, _tenho 
esperança que a figura de Nabuco . avançará cada vez mais 
no proscenio entre os estadistas da era imperial. Na sua obrà 
juridica, reconstruida e analysada, os criticos hão de desco-
brir não só mais perfeitas ,cunhagen.s de principias que elle 
já encontrou correntes, como tambem, no.muito que elle tirou 
de si mesmo, o germen, o embryão, p primeiro elo, de idéas 
que hão de dominar depois d'elle . Da sua obra politica elles 
hão · de dize I' que o lmperio não de:ixou outra de igual origin.a-
lidade, penet1·ação, elevação, e pureza ~e fórma. No decurso do 
·tempo será talvez Nabuco, d'entre os nossos antigos estadis-
tas, o guia mais seguro dos espiritos positivos, que alliam, 
como Burke, ,; o libemlismo utilitm·io e o conse?'Vatismo 
histo1·ico >>(i); dos espiritos juridicos, para os quaes a politiea 
é verdade_iramente o tronco e a florescencia do Direito; dos 

(1) Morley, Burke. 
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espíritos ethicos; idealistas, em cujo optimismo ella é, como 
a verdade, a arte, a religião, uma das correntes do mesmo 
movimento ascensional perpetuo, um dos fins da mesma fa-
culdade infinita; assim como serâ o companheiro preferido do 
pensado1;, do lapidario de idéas, que o proclamarão, pelo 
.quilate e acabad·o de suas sentenças, o mais perfeito dos · 
nossos moralistas politicos. O traço, porém, que melhor de-
finirá sua carreira e sua existencia, o estadista e o homem 
que elle foi, a acção ou inflwmcia que exerceu e a impres-
são que deixou, será este - bondade intellectual. 

~ . 

.. 
·. 
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APPENDICE 

I . ...:_ Instrucções ao Marquez de Caxiai em 21 de Outubro 
de 1866 .. 

Conflcleneial. - Rio de Janeiro, 21 de Outubro de 1866.-
mmo Exmo Sr.- Tenho presente a confidencial de V. Ex., datáda 
de 7 de corrente , em que V. Ex• submette á consideração do .Go-
verno Imperial as seguintes hypotheses, que deseja ver resolvidas 
por maneira que o habilitem a bem poder haver-se, se todas ou 
alguma dellas se ·de-rem : · 

" 1• ó comma1ido em chefe dado ao GeneraJ Mitre implica com 
o voto independente, que deve ter o G:eneral Brazileiro sobre o 
plano das operações? 

2• O dito Commando eJ,U chefe não diz respei-to sómente á exe..-
cução geral das operações accordadas em commum '? 

3• Póde o General em chefe dos Exer-:;itos alliados exigir que. 
forças do Exercito Brazileirç se destaquem para ficarem sob as 
ordens immediatas delle, ou de outro chefe estrangeiro) quando 
o General Brazileiro não julgar isso conveniente? . 

4• Se Mitre persistÍl' em seu systema de" temporisação, o Gene-
ral Brazileiro, julgando-se -habilitado a operar .por si só, ·deve-o 
fazer com ou mesmo sem o accordo daquelle Alliado? 

5• Se Mitre receber proposições de paz dit'ectamente de Lopez, 
ou de algum mediador, e com esse màtivo ·quizer suspender .as 
operaçqes, quando estas possam -ser c.ontiq.uadas com vantàgem 
e da suspensilo resulte prejuízo para os Álliados, caso se mallogt'e -

- a tentativa de paz, deve o General Brazileiro ceder, ou. proseguir · 
se o puder fazer por si só? - · 

6• Se succeder que o General Mitre E3steja ausente, e o General 

; 



6'12 UM ESTADISTA DO IMPERIO 

B~azileiro fique co~. o Commando em chefe, e em tal caso Lopez 
offerecer preliminares de paz, e com elles pedir um armísticio, 
quaes sãe as condições a que o General Brazileiro deverá a.tten-
der para que,, sem ellas, não conceda o armísticio? 
· 7• Retirando-se Mitre do exercito e sendo substituído por outro 
General, haverá ainda General em chefe, . e a quem competira 
nesse caso esse commando? · 

8• Se uma revolução na Republica Argentina, ou outra causa 
semelhante, fizer com que o General Mitre resolva retroceder do 
territorio Paraguayo com o seu exercito, o General B.razileiro 
não deverá proseguir, independentemente daquella cooperação, 
ou mantet•-se na sua· posição actual, se .o puder fazer ou julga,r 
conveniente? 

9• O General Bt•aziÍéit·o poderá tomar medidas extraordinat•ias 
para o fornecimento da teopa, quaesquer que --ellas sejam? 

10• Os ajustes de paz não exigem, em todo o caso, a pt·esença e 
intervenção do Representante Diplomatico do Brazil'? 

lta O General Beazileir.o tem de tomar parte nesses ajustes, ou 
isso pertence e fica exclusivamente sob a responsabilidade do 
Ministro Brazileiro ? 

(Assignado) : Marquez DE CAXIAS. n 

O Governo Imperial, respondendo manda declaear a V. Ex. 

to Que o Commando em chefe dos Exercitos Alliados; confiado· 
pelo Tratado ao GeneraJ Mitre, não veda de modo algum que o 
General B.t·azileiro tenha, nas deliberaçõe,:, um voto indepen-
dente, o qual todavia não pode prevalecer contra o que fôr resol-
vido pelo referido General em c)1efe dos ExerpÜos Alliados relati-
va:mente á dieecÇão militar (parte technica e estrategic·a), que é· 
da sua attribuição. 

2° Que -o Commando em chefe do General Mitre diz respeito 
sómente á e]{ecução geral das operações determinadas, guardan-
do-se o disposto na respost;t antecedente. 

3° Que o Ge-neral em chefe·dos Exerci tos Alliados não tem direito 
de exigir que forças do _ Exercitá Brazileiro se destaquem para 
ficarerp sob a ordens immediatas delle ou de outro chefe estran-
geiro, quando o General Brazileiro não j.ulgar isso conveniente, 
como resulta de leitura do artigos 3°, 4° e 5° do Tratado de 
Alliança . 

. 4° Que, se o General em chefe dos Exerci tos Alliados persistit· 
em retardar as operações de guerra, podendo manifestamente a 
se9 procef}.i_mento prejudicar o fim principal da Alliança, o Gene-
ral Brazileiro, se julgar-se habilitado para operar por si só, poderá 
fazel-o sob sua maior responsabilidade. 
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5° Que, na hypothese de rece]Jel' o General Mitre -proposição de 
paz, directamente de Lopez, ou de algum mediador, e queira que 
se suspendam as operações, q_uando estas possam ser continuadas 
com vantagem, e de sua suspensão resulte -prejuízo para os Allia-
dos, póde o General Brazileiro proseguir -por si só, -julgando-se 
com forças para isso : esta hypothese resolve-se-com o·artigo 6• 
do tratado 

7• Que-retirando-se o General Mitre do exercito, sendo substi-
tuído _por outro General, deixa de haver General em c_hefe dos 
Exercitas Alliados á vista do artigo 3• do tratado, emquanto, por 
um ajuste diplomatico na conformidlj.de da confidencial ~xpedida 
pe~o Ministerio d'Estrangeiros em data de 6 de Dezembro de 1865, 
não se prover a essa eventualidade, podendo entretanto o Gene-
ral Brazileiro proseguir nas operações 'de -guerra, de accordo com 
os outros Gener'aes Alliados ou sem· elle, quando o contrario 
possa prejudicar o fim principal da Alliança. _ 

8• Que na hypothese de retirar-se Mitre do territoi?io Para-
guayo -com o exercito, por alguma revolução que appareça na 
Republica Argentina ou por qualquer outra causa, deve o Gener!!-1 
BPazileiro proseguir na guena, se o pudú fazer independente-
mente d'aqueli!L cooperação ou manter-se na posição que mais 
convier. 

9• Que o General Brazilei_l'o póde tomar, extraordinariamente 
e sob sua responsabilidade, as medidas que julgar convenientes 
para o fornecimento do Exercito. 

As confidenciaes, juntas po.r copia, expedidas pelo Ministerio 
d'Estrangeiros ao nosso Ministt·o em Missão Especial no Rio da 
Prata, com data de 29 de Nov'embro de l865, que farão parte inte-
grante destas respostas, resolvem as hypotheses figuradas sob 
n•• 10_e .11, que ficam assim respondidas, cabendÜ'-me, ainda uma 
vez, significar a V. Exa que, no que diz respeito ás relações com 
o actual Governo do Paraguay e ao ajuste provisorio de paz, não 
pócle o General Brazileiro afastar.:.se das instrucções e do pensa-
mento conhecido do Governo Imperial. · 

Aproveito, com prazer, o ensejo para reiterar a V. Exa, etc. 

(Assignado): J. L. DA CuNHA PARANAGUÁj 

Ao Sr Marquez de Caxias. 
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IL Confronto dos trabalhos do (loriselho de Estado com a Lei 
de 28 de Setembro de 1871 e a Proposta :primitiva do Governo. 

PROJECTO 

DO CONSELHO DE ESTADO (1868) 
(nedacção de Nabuco.) 

(O primeiro projecto redigido por Nabuco 
é ele 20 de Agosto ele 1867. Depois das 
reuniões da Commissão, em Dezembro, 
ell e redige o projecto da Com missão, as-
signado por elle com Presidente, Sapucaby 
e Salles (S. Vicente declara :· " fui pre-
sente ") - e a Exposição dos moti vos do 
projecto. Todos esses trabalhos acham-se 
na publicação official citada, Tmbal/10 sobre 
aE:vtincção da Esc1·avatul'a 110 B1·azil, 1868. 
A redaeção, que se segue, é a que Nabuco 
deu· ao projecto da •Commissão, depois 
das discussões em Conselho ele Estado 
pleno de Abril e Maio ele 1868. Essa re-
dacção não foi publicada;· foi, po•·ém, im-
pressa em avulso, para uso dos Canse-
lheiros de Estado. Acompanhando-se as 
modificacões ver-se-ha que o projecto é, 
cum .pequenas retoques, o mesmo da Com-
missão. Destaco, em versalete, ~anlo essas 
modificaç:ões como as que o ·trabalho· de 
Nabuco soffl'eu na Com missão; as outras 
vão apontadas em notas. Em nota lambem, 
algumas das fontes de Nabuco, e proce-
dencia, no Conselho ·de Estado, de uma 
outr-a idéa a intercalar-se no projecto ou 
em complemento das de S. Vicente. Para 

·se avaliar até onde ou em q~e medida 
o trabalho de Nabuco é a refundiçào da 
obra de S. Vicente, os artigos tomados a 
S. Vicente vão indicados pelas iniciaes 
(S. V.), seguidas das lettras (L. P.1'quane!o 
reproduzem litteralmente a lei Portugueza. 
N'esses artigos dos projectos S. Vicente, 
as alterações, de qualquer alcance, feitas 
p01; Nabuco, vão postas em ilal ico) 

ARTIGO 1.0 

· Os fillws da mulher escrava, 
que nascerem no lmperio, desde 
a data (1) desta Lei, serão con-

(1 ) Sap ucahy lembrara ciizet•-se 
• - que nascet·em do dia ... de ... se-· 
guinte á data d'es ta lei em d~anle. , 
~- Vicente : « que nascerem depois 
da publicação d'est~ ei • A formula._ 

LEI RIO-BRANCO 

(28 ele Setembro de 1871) 

(Em italico n'esta co-
lumna os trec.hos que não 
foram tomados ao pro-
jecto do Conselho ' de 
Estado.) 

. ' 

ARTIGO 1. 0 

Os filhos da mu-
lher escrava, que 
nascerem no lm-
perio desde a data 
desta lei, serão con-
siderados de condi-
ção livre. 

PitOPDSTA 
D'O PODER 
EXECUTIVO 

(1871) 

(Em italico os al'li-
gos ou c~ausulas que 
se acham modifica-
dos ou que não fi gu-
ram ·na I e i de 28 ele 
Setembro.) -

Os filhos da 
mulh.erescrava, 
que nascerem 
no .Imperio des-
de a data desta 
lei, serão consi-
der_ados de con· 
dição livre e ha-
vidos por inge-
nuos. 
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. . - PROJEC'I'Q LEI RIO-BRANCÓ. . . . ·:PROPOSTA 
DO - PODER . DO CONSELHO DE ESTADO (t868) 

{Redacção <1e Nabuco.) 
(28 de Setembro cte 1871 ) · ·- EXECUTIVO 

(1871) 

siderados de c'ondição livre, e 
havidos por ingenuos (1) . 

(S. V.-L. P .) 
§L o Os ditos filhos das escra-

vas são obrigados a servir gra-
tuitamente, até idade ·ele 21 an- -
nos (2), aos s.enhores de suas 
mãis, os qu:;t.es terão' a obriga-
ção de crial-os e tratal-os du-. 
rante o tempo que servirem. 

(S~ V.-L. P. ) 

§ P Os ditos 
fllhos menores fi- . 
earão em poclet' e 
sob a autoridade 
dos senhores ele 
su.a.§ mãis, os 
quaes tet'ão a obt'i-
gação ele cria l-os e 
tratal-os até aeda~ 
de de oito annos 

desde a data da lei, envolvendo e c8mpletos. 
cortando a questão da retro aclivi· Chegando ofllho 
dado nos rogares onde ~lia nãcr"J)odia-- -d- - , 
se1· publicada no mesmo dia do sane- a esct ava a esta 
ção, ques tão que elle discutirá no edade, o senhor ela 
Senado em 1871, e de Nabuco. mãi terá a çpçao 

('1) Haoidos por ing~nuos. Essa ou de receber dÕ 
qualificação foi incerida por ter Pa- . ~ . 
ranhos reclamado no Conselho de Estado a tnclemntt-
Estado que a de_claraÇão fosse termi- sação de 600$, ou 
nante. Na lei de 28 de Setemb1·o foi de utilisar-se dos 
acceita pelo governo a emenda da serviços do menor 
commissão supprimindo aquellas pa- a_ té á _eclad_e de 21 1 a\~ras. . · 

(2) S. Vicente tinha 'nxado o tempo 
do serviço dos homens · até as 20 an-
nos o das 'mulheres a té os 16. No 
projecto de 1852 da -sociedade contra 
o Trafico já se enCOJ!.lra o principio. 
da differença de idades, as mulheres 
até os 18 annos os homens ató. os 21. 

annos complétos . 
No primeit'o ca-

so, o Governo re-
ceberá o menor, e 
lhe dará destino; 
em conformidade · 
ela presente lei. 

A indemnisação 
pecunaria, · acima 
.fixada, será paga 
em titulas de ren-
da com o juro an-
nual de 6 O/o, os 
quaes se conside-
rarão extinctos no 
flm de 30 annos. 
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PROJBCTO 

DO CONSELHO DE ESTADO (1868) 
(Redacçâo de Nabuco.) 

LEI RIO-BRANCO 

(28 de Sete·mbro de 1871) 

A declaração do · 
senhor .deverá ser 

. feita dentro de 30 
dias, a contar da-
quelle em que a 
menor chegar á 
edade de oito an-
nos; e, se a não 
fizer então,. ficará 

-entendido que opta 
pelo arbítrio de_ 
utilisar-se dos ser-
viços · do mesmo 
menor (1). 

(1 ) O prinCipiO da 
opção é derivado do 
projecto da commissão 
Franceza, que pagava 
uma indemnisação do 

· 500 francos pela crean-
ça livre de 7 annos en-
tregue ao Estado por 
criar. Rio-Branco to-
mou essa parte da sua 
lei do projecto da Com-
missão Teixeira Ju-
nior, de 15 de Agosto 
de 1870 (Tcixeit·a Ju-
nio\, J unqueit·a, Barros 
Barreto, votos vence-
dores), que era -mais 
libre n'esses pontos. 
Em grande parte esse 
projecto Teixeira Ju-
nior· é a reproducção 
do trabalho de Nabuco. 
Os fllho~ livres de · 
escrava eram-por elle 

' libertos e não inge-
nuos. 

" § 2.' Terão os p;o-
prietarios a opção ou 
de receberem do Es-
tado, quando os filhos 

PROPOSTA 
DO PODER 
EXECUTIVO 

(1871) 
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P'ROJECJII'O 

DO CONSELHO DE ESTADO (1868) 
(Redacção de Nabuco.) 

§ 2.0 Os senhores das escra-
vas são tambem obrigados . a 
criar e tratar os filhos que as 
1ilhas das mesmas possam ter, 
emquanto estiverem prestando 
serviços. 

Tal obrigação, porém, cessará 
logo que cessar a prestação de 
~erviços das filhas das escravas. 

(S. V.-L. P.) 

LEI RIO-BRANCO 

(28 de Setembro de 1811) 

1, § 3.• Cabe tam-
bem aos senhores. 
criar e tratar os 
filhos que as filh-as 
de. suas escravas· 
possam ter; quando 
aquellas estiverem 
prestando serviços. 

Tal obrigação, 
porém, cessará lo-
go que findara pres-
tação dos serviços 
das mães. Se estas 
fallecerem dentro 
daquelle praso, 

das escravas chegarem 
a edade de oito annos, 
um titulo de renda 
do valor. de 500;5000 e 
juro de 6 •;, ao anno, 
que se considerará ex-
tincto no fim de 30 an-
nos, ou de utilisarem-
se dos serviços dos 
menores até a edade 
de 21 anno~ completos, 
como indemnização do 
onus da criação. 

§ 3.• Na primeira 
hypolhese do paragra-
pho antecedente os li-
berlos continuarão a 
ser criados e tratados. 
por seus patronos até 
a idade de 15 <jnnos, 
prestando-lhes os sm·-
ços compatíveis com 

, essa i'i:lade. 
§ 4.' Dos 15· annos 

alé os 21 permanece-
rão os libet·los em po-
der de seus patronos, 
que lhes pagarão uma. 
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~18 UM ESTADISTA DO IMPERIO 

PROJECTO 

DO CONSELHO DE EST>I.DO (1868) 
(Redacção de Nabuco.) 

§ 3.0 No caso de alienação da 
mulher escrava, os filhos me-
nores de 14 annos (1) açom-
panharão sua mãi -, ficando o 
novo senhor della subrogado 
nos direitos e obr•igações elo 
seu antecessor. (S. V.-L. P.) 

(1) Nabuco tinha vencido na com-
missão que os filhos de qualquer 
edade acompahariam a mãi. No .Con-
selho do Estado prevaleceu a emenda 
de Paranhos - menores ele 14 ctn-
nos. 

LEI RIO-BRANC0 ·-

(28 de Setembro de 1871) 

seu'\ filhos poderão 
ser postos á dispo-
sição do Governo. 

§ 5.0 No caso de . 
alienação da· mú-
lher escrava, seus 
filho'\ livres, me-
nores de 12 annos, 
a . acompanharão, 
ficando o novo se-
nhor ua mesma 
escrava subrogado 
nos diPeitos e obri-
gações do anteces-
sor. 

relribuiçãomedicapelo 
seu trabalho, a qual 
será fixada em regula-
mento dó governo. 

Dessa retribuição se-
rá metade mlli•egu.e ao 
libel'to e a outt•a me-
tade recolhida a algum 
estabelecimento ban-· 
eal'io, designado pelo 
governo,pat•a fol'mação. 
do peculio, que será 
restituído ao liberto 
quando allingir a maio-
_ridade. 

§ 5. • Qualquer libet•to 
podet•á ·ser resgatado 
.do o nus de servir, me-
diante indemnização 
pecunaria exhibida á 
vista, que por si ou 
por outl'cm possa: of-
ferecer, procedendo-se 
á avaliação dos servi-
ços pelo tempo que 
lhe restar a preen-
cher. • 
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APPENDICE 

PROJECTO 

DO CONSELHO DE. E~T.AD0 . (1868) 

(Redacção de Nabuco.) 

§ 4. 0 Outrosim, se a mu~h er 

escrava obtiver liberdade, os 
f-ilhos menores ele sete annos, 
que estiverem em poder elo 
senhor de !la, por virtude do§ 1. o, 
lhe serão entregues, indepen-
dentemente ele indemnisação. 

(S. V.-L. P.) (1). 

§5. 0 Se àlgumaassociaÇão (2), 
autorisada pelo Governo, quizer 
crear e tratar os filho s das es-
eravas, nascidos desde a data 
desta lei, e abandonados pelos 
senhores dellas ou tirados do 
seu poder em_virtude do § 11, 
n.0 1, deste. artigo ser-lhe-hão 
entregues. 

(1) Nabuco tinha a p1•incipio torna-
do da legislação Portugueia é do pro-
jecto S . Vicente a clausula inde-
pendentemente de inde.mnisação. 
Cedera, porém, á emenda de Sallos 
ao seu projecto. No Conselho de Es-
tado prevaleceu a primitiva redac-
ção, que na lei de 28 de Setembro é 
outra vez abandouada pe.lo principio 
da indemnisação dos trabalhos da 
CI'eação. 

(2) Sapucahy emenda associação, 
Nabuco tinha escripto companhia. 
" A palavra companhia traz idéa de 
lucro ou especulação. » Nabuco _es-
porava; com eiTeito, muito d'essas 
cornpanhil).s que não chegaram en-
tretanto a crear-se. 

LEI .RI0-BRANCO 

(28 de Setembro de 1871) 

§ 4. 0 Se a mulher 
escrava obtiver li-
berdade, os filhos 
menoi'es çle oito 
annos, que estejam 
em pode_r do ~e

nhor della, por vir-
tude elo § 1. o, lhe 
serão entregues, 
excepto se ella pre-
ferir deixai-os, e o 
senhor annuir a 
ficar com elles. 

ART. 2. 0 

O Governo podê-
rã entregar á asso-
ciações, por elle au-
torisàdas, os filhos 
das escravas, nas-
cidos desde a data 
desta lei, que se'-
jam cedidos ou 
abandonados pelos 
senhores deflas ou· 
tirados do poder 
deste em virtude 
do artigo 1.0 , § 6.o. 
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620 UM ESTADISTA DO IMPERIO 

PROJECTO 

DO-tlONSELHO DE ESTADO (1868) 
(1\edacç.ão de NaiJuco.) 

§ 6.° Ficam sup1)rimidas as . 
rodas dos expostos, regulando o 
Governo o modo das exposições. 

§ 7. 0 A . criação dos filhos das 
escravas, que forem abandona-. 
dos pelos senhores destas, se 
fará á custa delles, sendo co-
brada executivamente a impor-
tancia ·da mesma criação, e 
perdendo elles o direito conce- -
di do pelo § 1. o. 

§ 8.0 As associações têm di-
reito aos serviços gratuitos dos 
filhos das escravas. 

Poderão alugar esses servi-
ços, mas-são obrigadas : 

N. 0 1. A constituir para 
cada individuo um peculio 
consif!tente na quota dos sa-
larios, que para este fim fôr 
reservado nos respectivos 
Estatutos (1). 

N. 0 2. A procurar, findo o 
tempo do serviço, collocação 
para os ditos filhos das escravas 
a aprazimentos d'elles. 

(I) l<jea sug-gerida · pot• S. Vicente 
na com missão; " uma decima parte 
dos jornaes. n 

LEI RiO-BRANCO 

(28 de Setembro de 1871) 

§ 1.0 As ditas as-
sociaçõ_e;; terão di-
reito aos serviços 
gt'a:tuitos dos me-
nores_ até a idade 
de· 21 annos com-
pletos, e poderão 
alugar esses servi-
ços, mas serão obri- , 
gadas: 

1. o A criar e tra-
tar os mesmos me-
nores. 

2. 0 A constituir, 
, para cada um del-
, les, um peculio, 
consistente na quo-
ta que para este 
fim fôr reservada 
nos respectivos es-
tatutos. 

3. o A procurar-
lhes, findo o tempo 
de serviço, apro-
priada co !locação . 
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APPENDICE 

PROJECTO 

DO CONSELHO DE ESTADO (f868) 
.(Redacção de Nabuco.) 

A disposição deste paragt'a- _ 
pho é aJ?plicavel ás casas de 
expostos e ás pe.ssoas a quem o 
Juiz de Orphãos encarregar a 
educação dos filhos das escra-
vas t1os lugares, em que não 
houver associações . 

§ 9.° Ficam sujeitas á inspec-
ção dos Juizes de Orphãos as 
associações estabelecidas em 
virtude do § 5.0 • 

LEI RIO-BRANCO 

(28 de Setembro de 1871) 

§3.0 Adisposição 
deste artigo é ap-
plicavel ás casas 
de expostos, e ás 
pessoas a quem os 
Juizes de Orphãos 
encarregaret:n a 
educação dos ditos 
menores, na falta 
de associações ou 
estabelecimentos 
creauos par! tal 
fim . 

ART . 5.0 

Serão sujeitas á 
inspecçãô dos ·Jui-
zes de Orphãos as 
sociedades de · 
emancipação já or-
ganizadas e que de 
futuro se organiza-
r em. 

PARAGRAPHO UNI· 

co. As ditas socie-
dades terão privi-
legio sobre os ser-
viços dos escra·vos 
que libertarem;pa-
l'a indemnisação . 
do preço da com-
pra (1). 

(1 ) E t•a uma feição 
distincta do proj ecto 
Nabuco • a creaçi\o 

· mediante o favor e 
protecção do governo 
d'essas associações pa-
ra converterem o es-
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622 UM ESTADISTA IJO IMPERIO 

PROJECTO 

" DO CONSE~HO DE ESTADO (1868) 
(Redacção de Nabuco.) 

§ 10.0 O direito -conferido aos 
senhores no § 1. o não poderá. ser 
transferido senão nos casos se-
guintes: 

N·0 .1. No caso de cessão as 
associações do § 5. o, 

N.0 2. No caso de alienação 
. da escrava, cujo filho é obrigado 
aos serviços (§ 3,0 ). 

N. 0 3. No caso ele successão, 
devendo o filho da escrava 
prestar serviços á pessoa a qual 
nas · partill1as a escrava per-
tencer. 

I' 

LEI RIO - BRANCO 

(28 dé Se tembro de ·187-1 ) 

ART. (;0 ., § 2> As 
associações de que 
trata o paragra- · 
pho antecedente se-
7'áo sujeitas á ins-
pecção dos Juizes 
de Orphãos, quan-
to aos menores. 

§ 7." O direito 
conferido aos se-
nhores no § 1. 0 

t!'ansfere-se nos ca-
sos de successão 
necessaria, deven-
do o filho da es-
erava prestar ser-

" -- -----.,--

cravo en). trabalhador 
livre por contracto de 
6 annos de serviços. 
No conselho de Estado 
cahio, entretanto, esse 
artigo de -pi'Ojecto, por 
se en tendei' que o go-
verno tinha faculdade 
de conced~t· a incor-
poração de taes com-
panhias, e que a lei 
garantia expressamen-
te o direi to d' e !las so-
bre os escravos que li-· 
bert.assem. 
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APPENDICE . 

PROJ ECTO 

DO <JON~ELHO DE ESTADO ,.(1868) 
(Redacção de N!J.buco.) 

§ 11.0 Cessa a prestação de 
serviços dos filhos das e~cravas 
antes do prazo marcado no§ 1. 0 , 

a ·arbítrio do Jub:, dado algum 
dos casos seguime·s : 

N. 0 1. Se os senhores os 
maltratarem., inflingindo-
lhes castigos não moderados, 
ou faltando á obrigação de 
creal-os, e tratai-os (1 ). 

N. 0 2. Se o filho da escrava 
por si, o:u com o auxilio do 
pai, ou parentes, puâer in-
demnisar as de-spezas d e 
c r eaçãO (2) . 

N.0 3. Se o filho d a esc·rava 
casar com o consentimento 
do senhor de sua mãi, ou 
com autoridade de Juiz (3) . 

N.0 4. Se o filho da escrava 
adquirir qualquer profissão, in-
dustria ou emprego publico. , 

A indemr.J.isação das despezas 
da criação é devida nos .. casos 
dos n.os 2, 3 e 4, não assim no 
caso do n .o 1. 

(1) Sapuéahy na· commissão. 
(2) S. Vicente e ·Sapucahy, idenÍ . 
(3) Sapucahy, idem. · 

·- .. · 

LEI RIO - BRANCO 

(28 de Setembro de 1871) 

viços á pessoa a 
quem nas partilhas 
pertencer a mesma 
esceava. 

§ 6. • Cessa a pres- -
· tação dos ser~iços 
dos fi lhos das es-
cravas antes do 
praso marcado no 
§ 1.•, se po t' sen-
tença do Juizo Cri-
minal, rBconhecer-
se que os senhores 
das: mães os mal-
tratam, infr ingin-
do-lhes castig os -
excessivos. 

§ 2.• Qualquer 
desses menores po-
derá remir-se de 
onus de servir, me-
diante prévia.. in-' 
demnisação peGu-
naria, que poP si ou 
por outrem offe-
reça ao senhor da 
sua mãe, proceden-
do-se á av,aliação 
dos se1·viços pelo 
tempo que lhe res-
tar a preencher, 
se não houver ac-
cordo so br.e o qúan-
twn da mesma in-
demnisação.. · 

. , 

·§ 4• . Fica .salvo 
ao Governo o di,.. 

·reito de mandar 
recolher os referi-

. dós menores ().os 
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UM ESTADISTA, DO IMPERIO 

PROJECTO 

DO CONSELHO DE ESTADO (1868) 
(Redacção de Nabuco.) 

ART. 2. 0 

Serão annualmente liberta· 
dos em cada município do Im-
perio tantos escravos quantos 
eorresponderem á quota an-
nualmente disponível do" fundo 
destinado para emancipação. 

(S. V.) 

§ 1.0 O fundo da emancipação 
compõe-se : 

1.0 ·nas subscripções, doações 
e legados para este fim consi-
gnados. (S. V.) 

2. 0 De seis-loterias annuaes. 
(S. V.) 

LEI RIO-BRANCO · 

(28 de Setembro de 1871) 

estabelecimentos 
publicas, transfe-
rindo-se neste caso 
o Estado as obriga-
ções que o § 1. • im-
põe ás associações 
autorisadas. - (Do 
projecto Teixeira 
Junior, redacção; 
a disposição está, 
porém,comprehen-
dida ao projecto do 
Conselho do Es-
tado). 

ART: 3.• 

Serão annual-
men.te libertados 
em cada província 
do Imperio tantos 
escravos, quantos 
corresponderem á 
quotaannualmente 
disponível do fundo _ 
destinado para a 
emancipação . 
· § 1. • O fundo da 

emancipação com-
põe-se: 

6.• De subscrip-
ções, doações e le-
·gados com esse 
destino. 

3. • Do producto 
de seis lotei'ias an-

-nuaes, isentas de 
impostos, e da de-
cima parte das que 
forem concedidas 
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APPENDICE 

PROJEJCTO -

DO CONSELHO DEJ_ESTADO (1868) 
(Redacção de Nabuco.) 

3.o Da quantia fixada com tal 
!1-PPlicação nos Orçamentos Ge-
ral ou 'Provinciaes (1) . 

4.o Das multas nos casos dos 
§'§ 4.0 e 5.0 do artigg 7.0 , e §·6. 0 

do artigo 8. o. 

§ .2. 0 As quotas marcadas nos 
Orçamentos Pmvinciaes, assim _ 
como as subscripções, doações 
e legados com destino local, 
serão applicadas á emanei pação 
nas Províncias, Comarcas, Mu-
nicípios e Freguezias designa-
das. 

(1) S. Vicente all'ectava aos « fun-
dos de rcdempção » as taxas sobro 
escravos; Nabuco é quem. primeiro 
proporá, independentemente d'êssas 
taxas, uma forte quantia no orça-
mento para esse fim. N'esse sentido 
é exacta a observação de Ruy Bar-
bosa, Parece1• de 1884 sobre o pro-
jecto Rodolpho Dantas, de ter sido . 
Nabuco o iniciador da idéa. O fundo · 
de emancipação,.redempção, appa:rece 
já em 1823 no projecto de José Bo-
nifacio ·sob a fôrma de caixas de 
pieclacle que fariam manumissões, 

IIl. 

LEI RIO-BRANCO 

(28 de Setembro de 1871) 

de ora em diante, 
para .correrem na 
capital do Imperi0• 
· 5.• Das quotas 
que sejam marca-
das no orçar~ento 

geral ·e nos provin-
ciaes e municipaes. 

4.' Das multas 
impostas em vir-
tude desta lei. 

1. o ·-Da taxa de 
eseravos. 

2.0 Dos impostos 
geraes sobre trans- . 
missão de propl'ie-
d_ade dos ese1'avos. 

(S. V.) · 
§ 2. • As quotas 

marcadas no·s or-
çamentos provin-
ciaes e municipaes, 
assim como as sub-
seripções, doações -
e legados com des-
tino local, serão 
applicadas á eman-
cipação nas provín-
cias, comm'cas, mu-
nicípios e fregue-
zi-as designadas. 
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626 UM ESTADISTA ·DO Il'liPERIO. 

PROJECTO 

DO CONSELHO DE ESTADO (1868) 
(Redacção de Nabuco.) 

§ 3.0 l.ogo que em alguma 
Provincia não houv.er mais es-· 
crav0s, o Governo. assim o de-
clará por meio de Decreto. 

O effeito desta declaração é 
que os escravos importados 
nessa provincia, exceptuados os 
fugidos, ficam. libertos e como 
~aes havidos em todo o Impe-
rio (1). 

§ 4.0 O Governo regulará a 
fôrma da emançipação ann.ual, 
assim como as condições ele 
preferencia para ~erem os es-
cravos libertados. 

ART. 3.0 

O escravo, que, por meio ele 
seu peculio, ou por liberalidade 
de outrem, ou por contracto de 
prestação de futuros serviços, 
obtiver meios para indemnisa-
ção do seu v~lor, tem direito 

pt•oforindo os mulatos, depois os crc-
oulos, aos da Cõsta. O que 6 de Na-
buco é sómente a idéa de uma fot'te 
somma annual alfectada á emancipa-
ção e que tornasse a ;~eção de fando 
ele emancipação complementar da 
liberdade dós nascituros, profundos 
córtes, cada vez maiores na espes-
sura da escravidão. . 
. (1) O principio da libertação por 

provincias, sem a fôrma de emulação 
quO' lhe dá Nabuco, mas começando 
pelas fronte iras cómo medida poli lica, 
em Tavares Bastos, carta á Anti-
Slaoerg em 1865. A localisaçãa pela 
prohibição do trafico inlerprovincial 
em Wanderley; projecto de 1854. 

LEI RIO - BRANCO 

(28 de Se lembro de 1871) 

§ 2.• O escravo 
que, por · meio de 
seu peculio, obti-
ver meios para Ü1-
demnisação ele seu 
valor tem direito á ' 
alforria. · Se .a in-
demnisacão não fôr 
fixada po,r accordo, 
o será por arbitra-
mento. 

PROPOSTA 
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O· escravo que 
por meio ele seu 
peculio, ou por 
liberalidade ele 
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turos serviços, 
obtiver meios, 
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ÀPPENDICE 

PROJECTO ., 

DO CONSELI·ÍO DE ESTADO (1868) 
(Redacçâo de Nabuco.) 

perfeito á sua alforria, e esta, 
sendo recusada pelà senhor, 
lhe sera ·outorgada pela auto-
ridade publica (1). (S. V.-L. P.) 

§ 1,0 Sera mántido o peculio 
do escravo, proveniente de suas 
economias, doações, legados e · 
heranças qne llte aconteçam, ·e 
o Governo, nos Regulamentos 
para execução desta Le-i, provi-
denciará ; obre a collocação, e 
garantias do me~mo peculio. 

(1) Pcculio. Projecto José Bonifa-
cio. Alforria fo.rçada, entre oútros, 
proj. José' Bonifacio, 1823; Brito, 
·1831; Pedro Pereira, 1850 e 1852; 
Sociedade contra o trafico, 1852 : 
« desapropri<tt;;ão por motivo de liber-
dade. , 

LEI RIO-BRANCO 

(28 de Setembro de ~8i1) 

Nas vendas ju-
elieiaes ou nos in-
ventarias o yreço 

· ela alforr?a será o 
ela avaliação (1). 

ART. 4.• 

É permittido ao 
esciavo a formação 
de um peculio cori1 
o que lhe provier 
de doações, lega-
dos e heranças, e 
com o que, por 
consentimento do 
senhor, obtiver' do 
seu trabalho e eco-
nomias . O Governo 
providenciará nos 
regulamentos so-
bre a collocação e 
segurançá do mes-
mo peculio. 

§ 1. 0 Por · morte 
elo eseravo metacle 

· ele seu peeulio per-
teneel'á ao eonjuge 

(1) Amplificação a 
tod.as as creanças e ás 
vendas judiciaes do 
principio- da ' 1ei Sil-
veira da J\llota de ·15 
de Septembro' 1869. 
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la lei; ria falta -. 
de herdeiros ne-
cessarios, ao . 



628 UM ESTADISTA DO IMPERIO 

PROJECTO. 

DO CONSELHO DE ESTADO (f86J3) 
(Redacção ·de Nabuco.) 

§2.0 O contracto de prestação 
de futuros serviços para o es-
crav.o obter sua liberdade, é 
dependente da approvação do 
Juiz de 'orphãos, e não poderá 

• excedet' ao maximo de sete an-
nos. (S. V. ) 

. § 3. 0 O Ç-oveeno tambem re-
gulará o processo das alforrias 
"forçadas, e o modo por que deve 
ser fixado o maximo e mínimo 
do· preço d'ellas . 

(1) Pl'Oj. Ferreira França, 1831; 
Silvci.ra da Mo ta, 186~; J equitinho-
nha, 1865. 

-· 

LEI RIO-BRANCO 

(28 de Setembro· de 1871) 

soú1'evivente, se o 
houve1' , e a-outra 
metade retrans-
mittil'á aos seus 
herdeiros, nafor-. 
ma da lei eivil. 

Nafalta de hel'-
deiros, o peeulio 
será adjudieado 
ao f undo ele _eman-
cipação ele que tra-
tar o artigo 3.0 • 

. (PPOjecto de Tei~ 
xeira Junior) (1). 

§ 3.• É outt'o::;ím -
permittido ao es-
cravo, em favor de 
.sua liberdade, con-
tratar corri terceiro 
a prestp.ção de fu-
turos seryiços por 
tempo que não ex-
c~da de sete an nos, 
mediante o consen--
timento do senhor 
e approvação ·do 
Juiz de Orphãos . 

(t) A idéa do fundo 
d.e cmancipação,ccti:.ca 

. de piedade, herdar· 
do escravo que não 

· li v esse herdei t•os fot·-
çados; cnconLl·a-sc já 
no projcc to de José 
Bonifacio, 1823. 

PHOPOSTA 
DQ PODEH 
EXECUTIVO 

(•1871 ) 

conjuge; etc. 
·(Projecto Tei-
xeira Junior). 



APPENDICE 

PROJEUTO 

DO CONSELHO DE ESTADO (1868) 
(Redacção de Nabuco.) 

ART. 4. 0 

Serão declarados libertos : 
§ 1. 0 Os escravos ·da nação, 

dando-lhes o .Governo a occu-
pação que julgar conveniente. 

(S. V.) (1). · 

§ 2. 0 Os escravos das Ordens 
Regulares, gradualmente,- den-
tro de sete annos, e mediante, 
contracto com as rp.esmas Or-
dem' Religiosas . (S. V.) (2). 

§ 3.0 Os escravos do, even-
to (3): · 

§ 4. 0 Os escravos das heran-
ças vagas. 

('i ) Pt•ojcclo Silveira da Mola, 1864. 
(2) Idem. 
(3) Projcclo JequiLinhonha, 1865. 

I,EI RIO - BRANCO 

(28 de Setembro de 1871) 

ART. 6.• 

Serão declarados 
libertos : 

§ 1. • Os escravos 
pertencentes- á na-
ção, dando-lhes o 
Governo a occupa-
ção que julgar con-
veniente. 

§ 2.• Os escravos 
dados em usufructo . 
á Corôa .(1). 

§ 3.• Os escravos 
das heranças va-
gas. 

(1) Estão compre-
hendidos no projeclo 
do Conselho de Estado 
sob a expressão gene-
rica escravo da Nação. _ 
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(1871) 

:os escravos 
da Ordens Re· 
gulares dentro 
de sete annos, 
med~an te ac-
cor·do do Go-
r;erno com as 
nutsmas Or-
dens Re-ligio - · 
sas. § 3.• (1). 

(1)' A lei de 28 de 
Junho de 1870, Li· 
nha mandado con-
oerter em etpoli-
ces, no prazo de 10 
annos, as fazendas, 
predios, terrenos e 
escretoos das Or-
densReligiosas.As- · 
senLinil.o na ·oqlis-
são d'essa medida 
o Governo forçava 
as Ordens a alienar 
os seus escravos 
em vez,. de forçai-as 
a lihertal:os, e não 
ha duvidã que o 
captiveiro das Or-



630 UM ESTADISTA DO JMPERIO 

PROJECTO 

DO CONS~IiHO DE ESTADO (1868) 
(Redacção d? Nabuco.) 

§ 5.0 Os escravos que salva-
rem a vida· de seus senhores, 
dos descendentes e ascendentes 
delles. (S. V.) 

§ 6. 0 Os escravos, que licita-
mente acharem e entregarem 
a seus senhore'~ alguma pedra 
preciosa, cujo vaJôr exceda ao 

. ;de sua 'redempção. (S. V. ) 
§7.0 Os filhos da escrava des:.. 

tinada a ser livre depois ele 
certo tempo ou sob condição . 

§ 8. o O escravo que, por 
consentimento do senhor, 
expresso ou tacitó, se casar 
com pessoa livre, ou se esta-
belecer por qualquer fórma 
como livre (1). 

('1) Emenda de Sapucahy. 
Foram reje itadas, na Commissão, 

do _proj ecto Nabuco as tres seguin-
tes categorias : " Os escravos ctas 
heranças ab intestado, não ha-
vendo herdeiros ascendentes ou eles-

: cendenles; ou havendo sómente as-
cendentes ou descendentes es ti·angei-
ros ,, pelos votos de S. Vicente c, 
em pa1·te, de Sapucahy. As fontes de 
Nabuco -eram, quanto á successão, o 
proj ecto de J equitinhonha de 17 de 
Mai!) de '1865; quan to a es trangeiros, 
os projectos da Sociedade contra o 
TraJlco ('1852) e o projééto Silveira 
da Mota ('1864), prohibindo a pro-
pric(!ade escrava aos estrangeiros. 

" Os escravos abandonados po1· 
seus senhores, ficando .estes obriga-
dos a .alimentai-os ,, pelo voto de 
Sallcs e de S. Vicente, em par lc. 

LEI' RIO-BRANCO 

(28 de Setemb1•0 de'187·J )' · 

PROPOSTA 
DO PODER 
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O escravo. que 
por consenti-
t:nento expresso 
do senhor se es-
tabelecer p.o r 
qualquer fórm a 
como li.vre.§7.'. 

Os escravos 
que salvarem a 
viela ele seus 
senhores ou elos 
ascendentes e 
descendentes a 

· cl'estes. § 5.•. 

dens era mais bran-
do, como o da Na-
çao,para o escravo, 
do que o particu-
lar. 



APPENDICE 

PROJECTO 

DO CONSELHO DE ESTADO (1868) 
(Hodací:ão de Nabuco.) 

ART. 5.0 

São concedidos,_ a bem dos es-
cravos e libertos, o_s seguintes · 
favóres : 

§ 1.0 Primeira instancia espe-
oial ·em todas as questões cíveis 
de liberdade. 

Esta primeira instancia será 
exercida· pelo Juiz de Orphãos. 
' § 2. 0 Appellação necessaria·, . 
sendo as decisões contrarias -á, 
liberdade. 

§ 3. 0 Recurso de revista ·ne-
cessario, quando os julgamentos 
forem contrarias á liberdad·e. 

§ 4. 0 Intervenção do Ministe-
rio Publico, para requerer e 
promover os direitos e favores 
que esta Lei concede aos li-
bertos e escravos; para repre-
sentai-os em todas as causàs de 
liberdade, em que forem partes; 
e para assistil·os nos negocios 
extra-judiciaes. 

As funcções de que trata este 
paragt'apho, serão exercidas pe-
los Promotores Publicos .. 

Fontes de Nabuco: Perdigão Mal bei-
ro, i. ' vol.; pags. 119 e 125; projecto 
Wanderley de 1854. 

« Os escravos r.egos ou absoluta-
mente impossibilitados de , servir, 
ficando lambem os se_!ihores obriga-
dos a alimentai-os "• pelos votos de 
S. Vicente c Sallcs. 

LEI RIO-BRANCO 

(28 de Setembro de 1871) 

§ 2.' Haverá ap-
pellações ex-ofjl-

-cio, quando as deci-
sões forem contra- · 
rias áliberdade. 

PROPOSTA 
DO PODER 
EXECUTIVO 

(1871 ) 

A primeir-a 
inst(lncia em to-
elas as questões 
civeis ele libe7'-
elacle se1'á a do 
Juizo de Or-
phãos. Art. 7.'. 

·- Os pro1no.to-
res publicas po 
derão promo-
ver os direitos 
e favores que as 
leis . concedam 
aos libe1'tos es-
cravos, a repre-
sentq)-os em to-
das as causas 
de liberdade 
em que forem 
pa7'tes. Art. 7.'. 
§ 3.'. 



632 UM ESTADISTA DO IMPERIO 

PROJECTO 

DO CONSELHO DE ESTADO (1868) 
(Redacção de Nabuco.) 

§ 5.0 Processo Sl.lmmario em 
t.odas as acções de liberdade (1). 

'§ 6. 0 Derogaç.ãodaürd.liv.4. 0 

tit. 63, na parte que revoga as 
alforrias por ingratidão (2) . 

§ 7. 0 Prohibição de ser alie-
nado o conjuge escravo sem o 
seu conjuge (S . V.-L. P.); os 
pais sem os filhos menores de 
14 annos (3), ou estes sem os 
pais. 

(1) Do projecto Nabuco foi omit-
tido o seguinte favor : « Isenção de 
custas e impostos nos processos de 
liberdade ». Não consta dos papeis 
de Nabuco o motivo pai' que na Com· 
missão foi sacrificada essa clausula . 

(2) Primeira indicação no Conselho 
do Estado, de Paranhos). 

(3) Como se viu Nabuco queria a 
integridade perpetua da família es-
crava e não sómente dura·nte ameno-
ridade dos filhos. N'esse ponto elle 
ampliava as idéas do que Silveira da 
Mata ne fizera patrono desde 1862, 
c que ligam tão honrosamente o seu 
nome á lei de 15 de Setembro de 1869, 
que (apezar de não fazel-o de modo 
completo, o quo era possível no capli-
veiro), creou a famí lia escrava. No 
Conselho de Estado foi Paran·hos quem 
promoveu a limitação acima á for-
mula lata de Nabuco; na lei de 28 de 
Setembro, os 14 annos .são reduz1dos 
a 12, o que Tetrogradaoa da lei 

LEI RIO-BRANCO 

(28 de SetembrÓ de 1871) 

ART. 7.• 

Nas causas em 
fãvor da iiberdade : 

§ t.o .o processo 
será summario. 

4, § 9.• Ficade-
rogada a Ord. liv. 
4.•, tit. 63, na parte 
que revoga as al-
forrias por ingrati-
dão. -

4, § 7.• Em qual-
quer caso dé alie-
nação ou transmis-
são de ·escravos, é 
prohibido, sob pena 
de nullidade, sepa-
rar os conjuges, e 
os 'filhos, menores 
de doze annos, do 
pae ou mãe. 

.. 

' PROPOSTA 
' DO PODER 
EXECUTIVO 

(187 1) 



APPENDICE 

PROJECTO 

DO CONSELHO DE ESTADO (1868) 
(Redacção de Nabuco.) 

§ 8. o· Prohibição de venda dos 
escravos em leilão ou hasta pu-
blica (1). · 

Silveira da" Mota de 1869. Antes, a 
separação dos conj uges, entre outros, 
tinha sido objecto de proj ectos de 
José Boniracio (1828), e Pedro Pereira 
(1850 e 1852). A separaçâo, da mãe, de 
filbos menores de 12 annas era pro-
hibida no projectO" de José Bonifacio. 
No Conselho de Estado, é Paranhos 
quem suggere primeiro a inalienabi-
lidade em separado de paes c fiJ!~os. 

(i) PI'oj ccto Silveira da Mo ta, 1862, 
quanto ao leilão. No Conselho de Es-
tado quem pr~meiro indica essa idéa 
é: ainda Paranhos. 

LEI RIO-BRANCO 

(28- de Setem~ro de 187·1) 

4, § 8.0 Se a di- · 
. visão de bens entre 
herdeiros ou sa-

- cias não compor-
tar a reunião de 
uma jamiJia, e ne-
nhum delles pre-
ferir conserval-a 
soú o seu domínio, · 
medianie t·eposi-
ção da quota.parte 
dos !Jutros interes-
·saclos, set•á a mes- . 
ma familia vendi-
da, e o seu produ-
do rateado. (Pro-
jecto ·Teixeira J u~ 
nior). 

(Esta clausula foi 
ou illida por já ser 
lei, em 1871, o pro-
.jecto de Silveira da 
Mota, prohibind(l 
·as vendas do escra-

- vos debaixo de pr.e~ 
gão. A hasta pu-

. blica, porém, não 
fUra prohibida pela 
lei de 15 de Setem-
bro de 1869 .) 

PROPOSTA 
DO P6DER.. 
EXECUTIVO 

(1871) 



634 UM ESTADISTA DO IMPERIO 

PROJECTO 

DOCONS,ELHO DE ESTADO (1868) 
(1\cdacção de Nabuco.) 

§ 9. 0 A alforria, com a clausula 
de :serviços durante certo tem-
po, não ficará annullada p.ela 
falta de impedimento da mesma 
c~ausula, mas o liberto será 
cempelli.do a. cumpril-a, app li-
cando-se-lhe a lei que r ege o~ 
Qontractos de locação ~e servi-
ços._ 

LEI RIO-BRANCO 

(28 de Setembro de 1871) 

4, § 5. o A alforria 
com a clausula de 
serviços durante 
certo tempo, não 
ficará annullada 
pela falta de com-
plemento· da mes-
m·a clausula, nias 
o liberto será com-
pellido· a_cumpril-o, 
por meio de traba-

. . lho nos éstabeleci--
mentOSJmblicos ou 
por contratos de 
serviços a particu-
lares. 

4, § 4. o O eserávo 
que pertencer a 
condominos, e jôr 
libertado po1' um 
destes, terá cli7'eito 
á sua alfo7'7'Ía, in-
clemn:isanclo os ou-
tros· ·senho1·es da 
quota do valo1' que 
lhes pertencer. Es-
ta inclemnisação 
pode1'á ser paga 
com serviços p7'es-
tados po7' ptaso 
não maior de sete 
annos, em con.f07'-
midade elo pm·a-
grapho anteceden-
te. (Pt·ojectoTeixei-
ra Junior). · 

4, § 6. o As a~fo7'
rias, quer [J7'atui-
ta·s, quer a ti tu lo 
oneroso, s~rão· isen--

PROPOSTA 
DO .PODER 
EXECUTIVO 

("187'1) 



APPEND.ICE 

PROJECTO 

DO CONS ELHO DE ESTADO (1868) 
(nedacção de Nabuco.) 

§ 10.° Fi-ca derogado o ar-
tigo 4 .0 da lei de 10 !le Junho 
de 1855 na parte em que 
manda executar sem recurso 
as sentenças condemnatorias 
dos escrav:os (1) . 

§ 11.° Fica tambem _ dero-
gado o artigo 60 do Codigo 
Criminal, sendo as penas, que 
não forem de morte ou galés, 
!;lubstituidas pela de prisão 
coin traba1ho1 cumprida nos 
lugares determinados pelo 
Governo. No caso em que a 
pena imposta . fôr ·a mesma 
pena de açoites, será substi-
tuída por prisão com tra-
balho, sendo de um annó no 
_minimo e tres no maximo (2). 

(1) No projecto da Commissão es te 
paragt•apho, · emenda de Sapucahy, 
está l'"cdigido assim : " Fica clero-
gadacdeicle 10cleJtmhocle 1835!•-
No Conselho de Estado adopta-se a 
restricção de Paranhos, q uc fôra quem 
primeiro lembrara, em Conselho de 
Estado, a idéa de abrandar a lei de 
10 de Junho, que era tambem a do 
projecto de J equitinhonha de 1865. 

(2) Emenda Sapucahy na Com-
missão; Sapucahy entretanto substi· 
tuia a pena de açoites, decretada no 
art. 113 do Codigo Criminal (Insur-
reição) pela de 20, 15 e 10 annos de 
prisão com trabalho. Nabuco consi-
gnara no _[)roj eclo da Commissão a 

LEI RIO-BRANCO 

. (28 de Selembt•o de 1871 ) 

tas de quaesquer 
direitos, emolu-
mentos ou clespe-
zas (1 ). (.f>rojecto 
Teixeira Junior). 

(1) O pt•oj ec to Na-
buco isentava de cus· 
tas e impostos os pro-
cessos de liberdade. 
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636 UM ESTADISTA DO IMPE!iiO 

PROJECTO 

DO CONSELHO DE ESTÚ>O (1868) 
(Redacção de Nabuco.) 

§ 12.0 Os senhores são ôbri-· 
gados a alimentar os escravos 
que abandonarem por invalid_os . . 

ART. 6.0 

Os .individuos libertos em vir-
tude desta lei, são, <j.urante 
cinco annos, obrigados a con-
tractar seus serviços com seu 
ex-senhor,. ou- com qualquer 
pessoa qu~ lhe aprouv-er, sob 
pena de serem constrangidos a 
trabalhar nos estabele'cimentos 
disciplinares, que o Governo é 
autorisado a crear (1). 

substituiÇão da pena de prisão com 
trabalho sem fixação de tempo. A se-
g unda parte do § é introduzida pot• 

· Nabuco. 
(1) Fonte de Nãlmco : Lei Ft·anceza 

de 18 de Julho de 1845 : « Todo li-
berto deve jus tificar durante 5 annos 
ter um contracto de LI·abalho com 
pessoa livre. » Sobre Colonias Agrí-
colas, lei Belga de 3 de Abril de 1846. 

. ' 

LEI RIO · BRANCO ~ -

(28 de Setembro de1871) 

Serão declaradO:., 
libertos ' : . 

6, § 4.' Os escra-
vos abandonados 
por seus senho-
res (1). 

Se estes os aban-
. donarem porinvali-
dos, seeão obriga-
dos a a limentai-os, 
salvo o caso d~e pe-
nuria, sendo os all-
mentos taxados pe-
Jo Juiz de Oephãos. 

4, § 5.' Em geral 
·os escravos liber'-
tados, · em virtude 
desta lei, ficam du-
rante cinco annos 
sob a inspecção do 
Governo. Elles são 
obeigados a contra-
tar seus serviços 

(1) Proj ecto Nabuco 
Ar t. 4. ' « Serão de-

. c.l arados libertos: § 6. • 
Os esct;avos abando-

~ nados por seus senha· 
ras e es tes obl'igados 
a alimentai-os. Pelo 
projccto José Banira-
cio (1823) o senhor el'a 
obrigado a su.stentar 
o esc t·avo que fOI'l'asse 
velho, doente ou in-
cul'avel. Rept•oduzido 
pot• Wander ley,.11 de 
Agosto, -1854 . 

PROPOSTA 
DO PODER 
EXECUTIVO 

(1871). 



APPENDICE 

PROJECTO 

DO CONSELHO DE ESTADO (186S) 
{Rcdacrão de"Nabucq.) 

-. 

§ 1.0 A obrigação do có'ntt'acto 
de serviços não ê applicavel 
.áquelles que estiverem n.o exer-
cício de algum officio, arte ou 
profissão (1 ). 

§ 2.0 Os estabelecim entos que 
esta Lei manda ceear terão ·por 
objecto ou trabalhos agrícolas 
ou industriaes 1~elativos á agri -
cultura (2). 

§ 3. 0 Aonde não hóuver e em-
quanto não houver os ditos es-
tabelecimentos, serão os liber-
tos, durante o tempo marcado 

(i ) Esle § é introduzido por Nabuco, 
depois da discussão no Conselho de 
Es tado, para tol'llar mais cla t•o o pen-
samento elo projecto. 

(2) Fonte de Nabuco : Piano de 
S. 1-Iilait·e, 1854 : "A fundação cl'es tcs 
es tabelecimentos, dizia o Govet•no na 
Exposi<:;ão de Motivos da lei de 19 de 
Julho, coll ocará o Governo na posi-
ção de fazer ensaios agricolas, intro-
duzir melhodos novos, dar .exemplo 
de progresso tios colonos productOt:es ; 
por este meio rehabililará o trabalho 
da agri cultura que se tem como al-
lt·ibulo ela escravidão, appt•oxíma.rá 
as raças branca c de côP; concó't•t·endo 
cllas para o mesmo trabalho, ele. , 
Eslabclceimentos, casas ele trabalbo 
para recolher os vadios, valetuclina-
rios ou decrepitcis, J equitinhonha ha· 
via proposto em 1865. 

LEI RIO-BRANCO 

(28 de Setembro de 1871) 

sob pena de serem · 
co.nstrangidos, se 
viverem vadios, a 
trabalhar nos esta-
belecimentos pu-
blicas. 
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638 UM ESTADISTA DO IMPERIO 

PROJECTO 

DO CONSELHO DE ESTADO (1868) 
(Redacção de Nabuco.) 

n~este artigo, applicados ao ser-. 
viço dos Arsenaes e Obras Pu-
blicas que o Governo designar. 
· § i o Cessa o constrangit;1ento 
do trabalho publico , sempre que 
o liberto exhibir contracto de 
serviço (1). 

. AR1:: 7. 0 

Serão desd'ora matriculados 
em livros _especiaes todos os 
escravos existentes.no Imperio. 

(S. V.) (2) . 

('l) Nop1·imilivo projcclo- Nabuco 
havia es tas duas disposições : " Os 
r eincidentes, naturaes do paiz, serão 
remeltidos para as coloni as das fron· 
loiras •, « Os reincidehtes, oriundos 
da Cos ta d'Africa, serão reexporta-
dos." Uma e otüt•a, a uma observação 
de $apuca lly, Nabuco as abandonQu; 
eram ambas toÚ1adas ao proj cclo do 

· D:•· Camara Limá, que p~opunha o_ 
estabelecimento de colonias agricolas 
nas 10 leguas fronteiras do lmperio. 
A severi(fade da disposi (;ão mos tra 

. que para Nabuco o peor mal da eman-
eipaçao f1 gurava·st3" ser a vadiagem, e 
q ue UJlla faculdade discricionaria pa-
recia- lbe dever ser dada ás autori -
dades para forçarem o~ anligos es-

. cravos, ao lrabalho livre. 
(2) A 'malricúla do proj ccto de 

S. Viccnlo m·a sómenle I'.Lll'al . 

LEI RiO-BRANCO 

(28 de Setmpbt•o de 18"i'l) 

Cessara, porém, 
o constrangimento 
do trabalho, sem-

-pre que o liberto 
exhibir contracto 
de serviço . 

O Governo man-
dara pt•oceder á_ 
matricula especial 

. de todos os escra-' 
vos existentes no 
lmperio, com de-
claração do nome, 
sexo, estado, apti-
dão para o tra,ba-· 
lho e filiação de 
cada um,.se fór co-· 
nhecida. 

PROPOSTA 
DO PODER 
EXECUTIVO 

(1871) 



APPENDICE 

PROJ.Ij:CTO 

D·o CONSELHO DE ESTADO (1868) 
(Redacçào de -Nabuco.) 

§ 1. 0 Por cada escravo matri-
culado pagará o senhor pór 
uma. só vez Ó emoluniento de 
300 réis, destinado ás despe-' 
zas da matricula (1). (S . V). 

§ 2.0 O escravo não matricu-
lado presume-se· livre, quaes-
quer que sejam as provas em 
contrario . 

§ 3.0 O prazo em que deve 
começar e encerrar-se a matri-
cula será annunciacló-, com a 
mai_or antecedencia póssi vel, por . 
meio de editaes repetidos, nos 
quaes será inserta a disposição 
elo paragrapho antecedente_. 

(1) Emenda do Torres--Homem. A 
. lei de 28 de Setembro maPca 500 rs, 
como o proj eclo S. Vicenté.-

LEI RIO - BRANCO 

(28 ele Setembro de 1871 ) 

8, § 3.' Pela ma-
tricula ele cada es-
cravo pagará o se-
nhor, por uma vez 
sómente, o emolu-
mento ae 500 reis, 
se ci fizer dentro do 
praso marcacl.o, e 
Cle 1 $, se exceder 
o dito praso. b pro-
dueto desde emo-
'lumento será des-
tinado ás clespezas 
ela- matricula; e o 
ex~eclent~ ao fundo 
de emancipação . 

8, § 2.' Os eséra-
vos que, por culpa 
ou omissão dos in-
teressados, não fo-
rem dados á ma-
tricula, até um 
anno depois elo en-
cerramento desta, ~ 

serão por este facto ~ 
considerados liber-
tos. 

8, § l.o O praso, 
em que deve corrie-
çar e encerrar-se 
a matricula, será 
annunciado com a 
maior antececlen-
cia possível, por 
meio de editaes re-
petidos, nos quaes -
s·erá inserta a dis-
posição elo paragra-
pho seguinte . 
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640 UM ESTADISTA DO IMPERIO 

PROJECTO .LEI RIO-BRANCO 

DO CONSELHO DE ESTADO (1868) (28 de Sclemlll'O de1871)" 
(Redacção de Nabuco.) 

§ 4. 0 A dispósição do § 2. 0 é 
àpplicavel sómente ao escravo 

·não matriculado até um anno, 
contado da data do ultimo edita. 

§ 5.0 Serão tambem matricu-
lados em livro distincto o:;; filhos 
das escravas, que por esta Lei 
ficam livres. (S. V.) 

Incorrerão, os se_n h ores omi~~ 
sos, pela negligencia, na multa 
ele 100$000 a 300$000 para' o de-
nunciante, se o houver; e, pela 
fl·aude, nas penas do artigo· 179 
do Codigo Criminal. 

Em todo . o -caso, os mesmos 
senhores perder,ão o direito do 
artigo 1.0 • § 1. 0 • 

§ G. 0 Os Parochos são tambern 
obrigados a ter livros especiaes 
para o registro dos nascimentos 
e obitos dos filhos das escravas, 
nascidos desde a data desta Lei. 
Pelas omissões incorrerão os 
Parochos na mul'ta de 20$000 a 
100$000, deduzida ele sua con-
gi'uas. 

§ 7. 0 o· Governo determinará 
os requisitos e fó-rrna da matri-

(Ver acima, §2.•, 
art. 8.•-). 

8, § 4.• Serão 
tambem niatricu-
lados, em livro dis-
tincto, os filhos da 
da mulher escrava 
que ·por est·a lei 
ficam livre. 

Incorrerão os se-
nhores o rn isso s, 
por negligencia, na 
multa de 100$ a 
200$,repetidas tan-
tas vezes quantos 
forem os indiví-
duos omittidos, e, 
por fraude, nas pe-
nas do artigo 179 
do Codigo Crimi-
nal. 

8, § 5. • Os paro-
c~10s serão obriga-
dos a ter livros 
espeJ:iaes para· o 
registro dos nasci.-
mentose obitosdos 
filhos de escravas, 
nascidos desde a 
data desta lei. Cada 
omissão sujeitará 
os parõchos á mul-
ta ele 100$000. 

PROPOSTA 
DO PODER 
EXECUTIVO 

(1871) 
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J>ROJECTO 

DO CONSELHO DE ESTADO (1866) 
(Rcdacçãó" de Nal>utlo.) 

cuia e assentos de que trata 
este artigo, a escriptmaÇãci dos , 
livros, e o processo para. impo~ 
sição das nwltas. 

ARt. 8. 0 

O Governo é autorisado (1) 
§ 1. o Para crear por si ou por 

. intermedio de associações, es-
tabelecimentos industri·aes e 
agrícolas para os menores v·a-
dios, os· quaes serão nesse;; es-
tabelecimentos conservados até -
adquirirem uma profissão. 

Os que sahirem desses esta-
belecimentos com uma profis-
são, e não quizerem occupar-se, 
serão condemnados ao trabalho 
nos estabelecimentos discipli-
nares do artigo 6. 0 , sendo-lhe 
applicaveis as mesmas disposi-

(i) A primeira ·a.utorização no pro-
jcclo Nabuco, -era para a inco rpora-
ção de associações de educação dos 
filhos de escravas e emancipação de 
escravos mediante eontractos de ser· 
viços. No Conselho de Estado foi i~
pugnada, por desneccssaria, es tando 
já isso na faculdade do Governo. A 
· idéa de NabuctJ, com essa autorização 
especial, era habilita r o Governo para 
contl'actal' no cstt•angeii'O e no paiz a 
incoPpot•ação de grandes companhias 
que ajudassem a obra da emanci-
pação em proveito da agl'icultura e 
da industria, convertendo a escl'avi-
dão em uma especie de colonato in-
dustrial, sujeito á fiscalização do Go 
vcrno, o que era desde logo lt'ansfor· 
mar a condição do escravo. 

UI. 

LEI RIO-BRANCO 

(28 dé Setembro de 1871) 

' 6H 
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PROJECTO 

DO CONSELHO DE ESTADO (t866) 
(Redacção de Nabuco.) 

ções : esta condemnação ao tra-
balho nos ~stabelecimentos dis-
ci.piinares sera impÇJsta pelos 
Juiz de Paz, com appellação 
para os Juizes de Direito, e não 
poderá exceder a maioridade. 

§ 2. o P!!.ra rever e .alterar a 
legislação relat~va á locação dos 
serviços dos colorias estrangei-
ros, applicando a mesma legis-
la.ção, com limitações especiaes, 

· aos individuas que ficam livres 
ou libertos por virtude 'desta 
Lei. · 

§ 3.0 Para regular a locação 
dos, creados de sérvir. 

§4. o Para regular ajurisdicção 
voluntaria e contenciosa do 
Juizo de Orphãos em relação 
aos escravos e aos indi.viduos 
livres ou libertos em yirtude 
desta Lei. 

§ 5. 0 Para, outrosim, regular 
as funcções do Ministerio Pu-
blico c9nforme o artigo 5. o;§ 4° _ 

.~ 

LEI RIO-BRANCO 

28 de Setembro de 1871) 
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Para t'egular 
a jurisdicção 
voluntaria e 
contenciosa do 
Juizo de Or-
p!tãos com t'e-
lação aos es-
crapos e aos 
indivíduos li-
vres ou libet·tos 
erri virtude des-
ta lei, sujeitan-
do o regula-
mento á appt'O-
vação elo Poder 
Legislativo. Ar-
tigo 7.•, § 1. ' . 

Para oub·o-
sim. regular as 
fu ncções dos 
promotor-es pu-
blicas conf or-
me o artigo 7.', 
§ 2.·. 
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PROJECTO 

DO CONSELHO DE ESTADO (1866) 
(Redacção de Nabuco.) 

§ 6.0 Para, nos regulamentos 
que fizer para ex~cução d'esta 
.Lei, impôr_:multas de '100$ e pri-
são disciplina de 3 mezes. 

LEI RIO-BRANCO 

(28 de SeJ.embro de 18i1r 

ART. 9.• 

O Governo em 
seus regulamentos 
poderá impõr mul-
tas até 100$ e pe-
nas de prisão sim-
ples até um mez. 

6~3 

PROPOSTA 
DO PODER 
EXECUTIVO 

(1871) 

III.- Instrucções do 1° de Fevereiro de 1869, dadas pelo 
Governo do Brazil ao · Conselheiro José Maria da Silva 
Paranhos (depois Visconde do Rio-Branco), Envfado 
Extraordinario e Ministro Plenipotenciario em M.issão 
especial no Rio da Prata e· Paraguay. . 

Ministerio dos Negócios Estt·angeiros. 
(Confidencial.) Rio de J aneiro, 1• de Fevereiro de l869. 

Illustmo e Exm>< Sfír. 

· V. Ex. conhece perfeitamente todos os compromissos da pre-
sente guerra, e a gravidade da situação actuaLPor um lado, o 
inimigo está inteiramente vencido, arrazadas as suas fortifica-
ções, aprisionado· o seu material de guerra e dominado todo o 
seu littoral. Por outro lado, 'parece certo que o General Lopez 
ainda permanece no~ territorio paraguayo e tenta manter-se no· 
interior. Presume-se tambem, e com fundamento,-que o General 
Mac-Màhon, Ministro dos Estados Unidos da America do Norte, . 
se acha junto ao Dictador e o anima com a sua presença. 

A prolongação deste e.stado de cousas, que é; em todo .·caso, 
um grande mai para o Braiil., torna-se muito ma:is grave, e 
ameaça consequencias, cujo alcance a ninguem é dado prevêr, 
se os neutros, e principalmente os que se mostram inclinados. a 
fayor da causa do Dictador Lopez, ·puderem dizer que os Allia-
dos não encontram apoio algum na população paragua-ya, qrie 
ésta, ape.sar de todas as desgráças, não aban.dona aquelle chefe. 

Cumpre, pois, que 'v. E. manifeste ao nosso -General em çhefe 
os pei·igos da 'nova phase que apresent!J, a causa dos Alliados, 
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depois de tantas e tão brilhantes victorias; e ao · mesmo tempo 
que elle, pelas armas, sé esforce po.r prender a Lope;: ou expel-
lil-o do territqrio paraguayo, V. E., pelos meios diplomaticos, 
procure manter a força moral da nossa causa, desviar os neu-
tros de qualquer procedimento favoravel ao inimigo e constituir, · 
de accórdo com os Governos Alliados, um Governo Provisoéio 
na Assumpção. 

A constituição deste Góverno Provisorio, se fór possível, como 
o Governo Imperial espera, mediante .as precauções e garàntias 
necessarias, tirará aos inimigos da Alliança o pretexto de que . se 
pretende conquistar o Paraguay, e á obstinação de Lopez o apoio 
moral que elle encontra na cr"ença de que toda a população pa-
raguaya lhe é dedicaçla. É de cr"êi' que em taes circunstancias a 
po.pulação," aterrada e dis_persa; volte ás suas ~édes naturaes e se 
ponha sob a protecção do novo Governo e de seus Alliados. 

-Assim •poder~se-ha mallograr, dentro em pouco tempo e sem 
grinde sacrificio, a derradeira tentativa do Dictador e de seus 
conselheiros; de outro modo a guerra poderá prolongar-se muito, 
porque, além das vantagens do territorio paraguayo, Lopez terá 
perante os neutros a força moral que deriva da falta de outra 
autoridade nacional na Republica. São obvias as complicações 
.que, na segunda hypothese, pódem sobrevir nas relações dos 
Alliados com as Potencias neutras, especialmente com os E"sta-
dgs-Unidos. - · 

O Governo Provisorio, ele que se trata, eleve adherir ao Tra-
tado da Tríplice Alliança, salva qualquer modificação que, no 
proprió interesse do Paraguay, se estipule no Tratado de paz 
por mutuo assentimento elos 1~1liados e do mesmo Governo Pro-
visoi'io. 

Não poderá tratar com Lope;: nem com pessôa que o repre-
sente ou sobre quem elle influa, porque do mesmo modo proce-
derão os Governos AJliados e seus répresentantes diplomaticos e 
militares. 

A acção dos Generaes Allià.clos deve ficar -inteiramente livre e 
independente do Goverrio Provisorío, no que respeita as opera-
ções militares contra o inimigo commum. Elles poderão occupar 
os pontos que .julgarem necessarios, e aproveitarem-se de todos 
os recm~sos do paiz, salva a propriedade particular ou indemmi-
sando-a. 

O Governo Provisorio, além da sua acção administrativa, de-
v_erá prestar todo o concurso que lhe seja possível para as ope-
rações mili-tares dos Alliados, já em pessoal e material de guerra, 
já (;)m viveres e forragens . 

. Posto .que a-direcção .da guerra, e tudo quanto for relativo ao 
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com mando e adminish'ação ·militar das forças em operâções, 
sejão da exclusiva competencia .do nosso General em chefe, to-
davia, incumbe -a V. E. prestar_a este as informações, conselhos 
e concurso diplornatico de .que -elle possa carecer para completar 
a victoria material dos Alliados, expellindo ..:o General Lopez do 
territorio paraguayo ou conseguindo capturai-o. 

CQnstituido o Governo-Provisorio na Assumpção, póde-se ceie- · 
brar com elle o Tratado de paz, embora prosigam as operações 
militares, que só poderão terminar -com a captura, ou expulsão 
do General Lopez elo territorio paraguayo. 

Predispostos os .Goverí1os Alliados e bem assim o novo Go-
verno ParagÚayq, que . se tivet' formado sol) a influencia dos meso . 
u1os Alliados, esse Tratado· virá consolidar moralmente a nova 
ordem de cousas, firmando o direito dos Alliados, entre si e co_m 
a Republica do Paraguay. É majs um meio de burlar o plano a 
_que reco-rrêo o inimigo, refugian_clo-se no interior do seu propTio 
territorio. 

Adiar a celebração desse Tratado, quando o inimigo está re-
duzido a tão pequenos recursos, senão a condição de um fugi-
tivo, será conser'[ar JlOr muito tempo em suspensã.o os direitos 
dos Alliados, pôr tudo em dúvida, dar força moral ao proprio 
inimigo, e manter, sem necessidade, a guerra com todos os seus 
enormes onus. 

Do Tratad~ da TI~i-plice Alliança umas disposições já estão~cle. 
facto nealizadas, outras o pódem ser desde jâ e definitivamente. 

As -que· teem sua execução no futuro e· as que consistem só.-
mente em franqúezas de navegaç~o e commercio, tão valiosas 
serão, negociadas. hoje, como se o forem depois que tenha ces-
sado de todo a .resistencia do General Lopez. Pelo ·contrario, 
mais tarde, quando o Governo Provisorio se sinta inteiramente 
desassombrado do inimigo commum, póde ser muito difficil o . 
seu assentimento ás disposições de limites e outras que impor-
tam em onus e restricções para o seu paiz. 

Haveria algum perigo em encetar-se desde já essa negociação, 
se pretendesse-mos modificar o Tratado da Tríplice Alliançá, .no 
que · to<:;a aos limites d_a Repub.lica ,Argentina. Mas o Governo 
Imperial reconhece que a base dessa negoci!!-ção deve ser o com-
prisso solemne que estabeleceu o Tratado de 1• de Maio de 1865. 

Nas . cirçunístancias actuaes, é indispensavel que os dois princi-
paes Alliados se entendam cordialmente, e e.sta ' perfeita e ami-
gavel intelligencia não será p.ossivel, se não re~peitarmos escru- -
pulosamente os compromis1iOS anteriores. , 

Antes de tudo está o . interesse ·de concluir definitivamente a 
guerra e sahirmos. della em bôas relações com os Alfiados. 
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V. E . tem conhecimento do projecto de Tratado de paz" que 
nos foi offerecido pelo Governo Argentino. O Governo Imp~rial 
tencionava offerecer um contra-projecto, que . caberá a V. E. · 
apresentar na occasi.ão oppúrtuna, observando as seguintes ba-
ses :: 

t.a Não convirá suscitar desconfiança ao Governo Argentino com 
a exigencia de ceder elle ao Paragu'ay e á Bolivia, ou sómente 
a esta última Republica, o territorio da margem direita elo rio 
Paraguay. , 

Conviria -que 'o dominio Argentino terminasse, pelo menos, no 
braço meridional do ,Pilcomayo; que deste_ponto até defronte do 
Apa, ou até ao affhiente .da margem clit•eita mais proximo ao 
mesmo Apa, pretencesse o .domínio dessa tnargem àos Para-
guayos, e d'ahi àté a Bahia Negra á Bolivia. 

Mas não se deve procurar esta modif!cação do· Tratado da Trí-
plice Alliança com risco das bôas relações que muito importa 
manter entre o Governo Imperial e o Argentino, Em todo caso, 
[)Orém, cumpre resalvar os direitos da Bolívia, como a fizemos 
por meio de reversaes relàtivamente ao que estipulou-se no Tra-
tado da Tríplice Aliiança. 

2.á. Poder-se -ha ceder, por parte do Brazil, em fávor do P.araguay, 
a nesga de terra com.prehendida entre o Igurey e o Salto das 
sete quédas, se esta concessão servir para induzir o Gov.erno 
Argentino a ser igualn;Jente generoso. 
. Não haverá nisso unia cessão de territorio do Imperio, porqlie 
trata-se de fronteira ha longos annos em litígio, nunca pretende-
m-os mais do que a linha do Iguatemy, e ainda cedendo o Igurey, 
ganl1amos, :em relação a linha qu~ sustenta vamos, o terreno 
comprehendido. entre o Salto e o Iguatemy. 

3.a A não ser com aquelle fim, só por troca vantajósa deveremos 
ceder da lin.ha do Igurey, que nos. foi garantida pelo Tratado do 
1.0 de Maio de 1865: Conviria a troca pela ilh·a denaminacla Pefia 
HermDza, que fica aquem do Apa e é mais proxima á margem 
paragnaya. 

Essa ilha serviria de logar de deposito e pa1·ada par-a a nossa 
navegação de Matto Grosso. 

4.a Expressa menção ele que a ilha do Pão de Assucar ou Fecho 
dosMorros pertence ao Brazil ; e de que a nossa linha divisol'ia 

com a Republica do Para,guay, ao sahir dg. serra de Maracajú, 
segue pelo galho mais austral do Apa. 

É escusado ponderar a V. E. os fundaiiJ.entos dest_e nosso di-
reito, e sua importancia. 

5.a Liberdade g_eral de navegação fluvial, con.forme os princi-
"}>Íos da Convenção de 20 de Novembro çle 1857, de que foi V. E. 
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o negociador, e que . subsiste ainda entre o Brazil e a Republica 
Argentina., · -

Expressa menção (transcrevendo-os). dos seguintes artigos desta 
Convenção. · 

L 0 ·Supp1•imida a ultima parte, confm;me as concessões já feitas, 
2. 0 , 3. 0 , 15,0 , 16. 0 , 19. 0 e 35°. Este ultimo trata das immunidades 
dos navios de guerra em geral. 

Os outros artigos asseguram o livre trans_ito dos navios mer-
. cantes e de guerra de todas as nações, estabelecendo, porém, 

uma resalva necessaria quanto aos de guerra das nações não 
ribeirinhas. Esta resalva consiste em que a maior concessão de 
um Estado não obriga os outros ribeirinhos. ~ 

Con,rem accrescentar que, se algum dos' Estados Contractantes 
interromper a navegação ao transito, serão os outros Estados 
obrigados a fazer causa commum, e a exigir que eesse a inter-
rupção, ficando, p.orém, entendido que ·esta estipulação não res-
tringe o direito soberano de guerra. 

Adhesão da Republica do Paraguay, e confirmação do assenti-
men-to já dado pelos Alliados aos princípios de direito marítimo, . 
constantes da declaração do Congt•esso de Pariz de 16 de Abril 
de 1856. · 

6.a Além dos princípios consagrados na· base anterior, se o Ple-
nipotenciario Argentino mostrar-se en1penhado em restringir o 
exercício dos direitos de visita e de bloqueio nas aguas dos· rios 
Uruguay, Paraná e Paraguay, como se vê do seu proJecto, ou 
nada mais deveemeJs estipular ou só reproduzir o art. 19 do Tra7 
tado de 7 de Março de 1856, que assim se exprime : 

".Se succedesse (o que Deus não Permitta) que a guerra re-
" bentasse entre .qualquer dos Estados do Rio da Prata, ou dos 

seus confluentes, as Altas Partes Contractántes obrigam,;.se a 
" manter livre a navegação dos rios Paraná, Uruguay e Para-
" guay, na parte que lhes pertence, não podendo haver 0utra . 
" excepção a este principio senão a respeito dos artos de contra-
" bando de guerra, e dos postos e lagares dos mesmos rios que · 
" forem bloqueados, conforme os princípios 'do direito - das 
" gentes i ficando sempre salvo e livr:e o transito geral com su-
" jeição aos Regul.amentos de que falla o artigp 14 .. '' 

Não devemos desistir do direito, que nos garánte a Lei geral 
dás nações, e que o artigo acima transcnpto· consagrou no Tra-
tado de 1856. A querer-se uma estipulação relativa ao caso de 
guerra, e bom seria tornal-a expressa em o novo Tratado, repro-
duza-se aquelle artigo, reáigindo·se a clausula final do seguinte 
modo : " Ficando sempre salvo e livre o transito geral para os 
portos dos outros ribeirinhos que se conseryarem neutros. "· 
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7.• Prohibição á Republica do Paraguay de estabelecer novas 
fortificações que possam impedir a livre navegação. Arrasamento · 
das fortificações paraguayas que ainda existam e estejan1 nesse 
caso, compre-J1~~didos os forti11-s á margem esquerda do Apa. 

Seria logico que o Governo Argentino estenclesse .esta prohi-
bição ao territorio feonteiro ao para_guayo, mas não o devemos 
exigir com perigo da Alliança; ta.n to mais quanto teria . elle 
razão, nesse caso, para reclamar a applicação do .mesmo princi-
pio ao territorio brazileit·o do Alto Paraguay. Alli somos fron-

. teiros dos Argentinos, desde o Apa até á Bahia Negra. O princi- . 
pio . igual para todos seria o que vedasse fortificacões, onde as 
duas margens do rio não pertencem a um sóribeirinho, mas este 
principio nos privaria do direito de fortificar o Fecho dos Morros, 
fortificações, a que entre nós se liga grande importancia. ·-

0 mais prudente, pois, se o Governo Argentino mostrar deci-
dida opposição a ficar comprehendido na restricção que os AU.ia-
dos impõem ao Governo Paraguayo, é limitar a prolubição a 
es.te, que a merec(3, p.elo·uso que fez desses meios de defeza con- . 
tra o transito· e segurança de seus vizinhos. 

8.• Reducção ou limitação' do exercito Paraguayo, á for<;a ne-
cessaria p_ara a sua policia e segurança. o • 

9.• Como consequenc'ia das estipulações· precedentes, neutrali-
dade da Republica do Paraguay, nos casos de guerra entre os 
seus vizinhos, ou entre algum destes e qualquer Potencia não 
ribeirinha, confàrme os princípios que havíamos estipulado para 
a Republica Oriental do Uru'guay, pelo TTatado de 2 de Janeiro 
de. 1859, do qual foram negociadores, por parte do Braúl, V. E. e 
o fallecido Visconde do Uruguay. ' 

10.• Neutralidade da ilha do Ata.{o, que perte-ncerá aos Argen-
tinos, comprehendendo-sE) expressamente naquella condição 
geral a de não ser fortificada, afim ele e\:itar-se a questão que se 
tem suscitado a respeito de Martim Garcia. Esta restricção 
talvez não repugne tanto ao gov.erno At•gentino, como· a que 
abrangesse toda a margem direita do rio Paráguay até á Bahia 
Negra, e póde ser apresentada comó uma coherencia com a que 
se impõe á Republica do Paraguay, já não fállando no citado 
precedente da neutralidade de Martim Garcia, por accõrclo dos 
tres Alliados. 

Não devemos, ]J'Orém, .por este motivo, mallograr o bom ac-
cõrdo que se deseje com o Governei Argentino. 

11.• Compromisso, por parte do Governo Par.aguayp, de cele-
brar Tratados de commercio e navegação com os Alliados sobre 
as bases mais favoraveis ao desenvolvimento dos intfi)resses 
commums. 
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Os Alliados, por sua parte, devem tambem ob.r·igar-se a defen-
der collectiva e separadamente a independencia, solJerania e in-
tegridac!.e territorial da Repu blica do Paraguay. , . , 

O _ Tratado ela Alliança veda a -incorporação . ou protectorado 
dessa Republica, eq1 relação aos Ailiados, como consequen'cia da 
presente guerra, e o projecto Argentino de Tratado ele paz esta'- . 
beiece a garantia collectiva por espaço ele cinco annos. A clau-
sula. - como consequencl.a da presente guerra - pode fazer 
crêr que se tem em vista, em futuro proximo, a extincção dessa 
nacionalidade; e a limitação ele cinco annos, it1duz a mesma 
desconfiança. · · 

Se,_porém, o Go~erno Argentino nãõ acceder á uma obriga-ção 
tão ampla como aima é proposta, poder-s.e-ha adoptar o artigo 6, 
do seu · pre>jecto, pe>rque trata es.~e de ·garantia collectiva, e- -fica 
salvo ao Impe1;io defender, só por si, a existencia daquella nacio-
nalidade. 

12.a Indemnisa.ção das despezas e -prejuízos de guerra, con~ 
forme o TI'atado da Tríplice Alliança. Preferencia no pagamento 
ás inclemnisações particulares devidas· aos cidadãos de cada um 
dos Estados Alliados. " ' 

Pagamento em apolices com juros- ele 6 p. 100 e 1 p. ~100 de 
amort-ização. 

As des.pe7.as de guerra, no que toca ao Brazil, póclem ser já 
fixadas em 200.000:000$, salvo o accrescüuo. resultante de -conti-
nuação dos mesmas despezas. 

13.a Immediata clemar.cação das . fronteiras, pol' rBeio cl~. com- · 
missàrios das duas Partes interessadas, e · bem assim nomeação 
commissarios e arhitros para. liquidarem as reclamações parti-
éulai'es. _ - 1 

_ 

Se alguma das Partes Contractantes, por qualquer motivo que 
seja deixar·, de nomear; no pr_azo que marcar. o Tr-atado, ou de 
supprir a falta dos respectivos commissarios ~ara a demarcação-
das fronteiras, os commissarios das outras Partes interessadas, 
cada um no que respeita ao seu Governo; procederam·as demari . 
cações, e e.stas serão julgadas validas, mediante a inspecção e 
parecer de um commissario nome~do /pelos outros Alliados não 
interessados na questão. 

Se a mesma falta se d'er quando aos cqmmissarios e arbitras-
que devem liquidar a.s despezas e reclamações ·de prejuízos de 
guerra, os commissarios e arbitros da outra Parte interessada · 
procedm~am independentemente, e as suas decisões se sujeitara 
o Governo cujos commissa:rios faltar-em: · 

14-a Os Governos_ Alliados poderão conserva11 no territorio pa-
ragu_ayo uma parte ·de suas forças que julgarem nece.ssaria a _ -·· 

/ 
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-manutenção da m'dem e a -bôa execução dos ajustes celebrados. 
Em ajustes especial se fixaram o numero dessas forças, o praso 
de sua conservação, o modo _de satisfazer-se a despeza occasio-
nada e demais condições qqe forem precisas. -

15.• Por um acto separado, e quy se conservará secreto em 
quanto as Altas Partes Contractantes o "julgarem conveniente, o 
Governo Paraguayo se obrigará a banir o General Francisco 
SoJano Lopez do territorio paraguayo e a prohibir que regresse 
a elle. As Altas Partes Contractantes tambem se compromette-
ram a fazer affectiva esta prolübição. 

Inhabitação para os cargos da administração superior ou de 
commando militar, dos irmãos e curihadÕs do Dictador Lopez, 
se existirem, além do disposto na base seguinte. 

16.• Serão obrigados a sahir do territorio paraguayo, e não 
poderão regressar a este sem unanime .assentimento. dos Gover-
nos Alliados e P!traguayo, os Generaes e Officiaes que tiverem 
servido com o· Dictador Lopez na guerra actual, e, a juizo dos 
Generaes Alliados e do Governo Paraguayo; sejam perigosos á. 
consolidação da paz e da nov.a ordem de cousas. !Fica enten-
dido que esta estipulaçãp comprehende nec-essariamente os Ge-
neraes e Officiaes superiores que proseguiram ou tomaram pa)' te 
na guerra depois dà vjctoria alcançàda pelos Alliados em Lom-
as Valentinas e Angostura. 

Apontados estes pontos capitaes, que são quasi toda o Tratado 
de paz, nada _mais é preciso ponderar a V. E., que conhece per-
feitamente todos os documentos dessa negociação, e está bem 

, COII)penetrado das vistas do Governo Imperial. . 
Sómente accrescenta.cei que o Governo Imperial está ancioso 

por alliviar quanto antes o The_souro _Nacional dos enormes 
onus que sobre este estão pesando, tão depressa se julguem 
preenchidas os fins de Alliança, com a captura ou expulsão do 
Dictador Lopez do territorio paraguayo, e os ajustes que devem 
firmar os direitos dos Alliados entre si e com o Repuhlica elo 
Paraguay. ' 

O Mm;echal de Exercito Marquez de ;Caxias tinha instrucções 
para celebrar um Tratado preliminar de paz, quando as cir-
cumstancias eram muito diversas. 

Hoje as estipulações preliminares com o Governo Provisorio 
devem limitar-::;e as garantias que se expressam ·na primeira 
parte destas instrucções, e são mais proprias dos r11presentantes 
diplomaticos dos Alliados do .que dos Generaes, cuja n1i~são deve 
ser a de acabar com os restos do exercito de Lopez e capturai-o 
ou ·expellil-o do territorio paraguayo. -

Se, porém, os Governos Alliaclos incumbirem essas estipula-
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,ções preliminares aes seus generaes, cabei·á tambem igual ·en-
cargo ao General em Chefe das forças do Brazil, pre~Stando-lhe 
V. E. toda a coàp.eração que esteja -ao seu alcance. Está enten- _. 
dido que V. E. ·figurará tam.bem nesse acto, se nelle intervierem 

_os representantes diplqmaticos dos Alliados. , 
O Governo ·Imperial não julga .conveniente que forças de terra 

· brazilei"ras permaneçam no territorio da Republica, depois dé 
concluída definitivamente a guerra·e neg.ociado o Tratado de paz. 
D'ahi por diante, só alg!lma força naval, que· pertença á Estaçã:o 
de Matto Grosso ou de Rio de Prata. Procuraremos a garantia 
de bôa execuçãó do Tratado por esse meio e pela guarnição de 
nossa fronteira. Mas V. E. dirá ao Governo qual a sua opinião 
a este respeito, depois do que tiver examinado. 

V. E. Sàbe quanto conviria, pôr term.o á questão de limite~ 

entre o Imperio e· a Republica Argentina. ·Era mesmo logico 
que, quando inscrevêram no Tratado da 'l;'riplice Alliança. a desi-
gnação de suas fronteirás com a Republicl;l. do Paraguay, os dois 
Ailiados· solvessem ao mesmo tempo aquella sua antiga pepden-
cia, alias de tão facil accôrdo. 
- Si, pois, o Uoverno Argentino prestar-se a este ajuste amiga-. 
vel, V. E. prestará mais um serviço ao Imperio, obtendo Q reco-
nhecimento 'daquella "fronteirá, conforme o Tratado pendente 
que foi assignâdo na cidade do Paraná em 1857. · 

Tenho a honra de reiterar a V. E. os protestos da ininha· per-
feita estima e ma~s alta consideração. 

( Assignado) BARÃO DE CoTEGIPE. 

Ao Sr. Conselheiro José Maria da Silva Paranh~s. 

IV. l:ilstrucções dê 12 de Óutubro de 1870, dirigidas 
pelo ·Governo do Brazil ao Conselheiro José Maria da 
Silva Paranhos, Enviado Extr~ordinario e Ministro Ple-
nipotenciario em Missão especial no Rio da Prata e Para-
guay. · 

Ministerio dos Nego.cios Estrangeiros. 
(Confidenciál.) Rio de Janejro, 12 de Outubro oo 1870. 

- Jllustrissirrio e Excellentissimo Senr. 
A celebraçãe dos ajustes definitivos de pa~ com a Republica 

do Paraguay, é objecto de-transcendente importancia e que não 
pôde ser adiado por mais tempo. Assim o reconhecera.m, de com-

. ~ 
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mum accordo, os Governos Alliados oos ajustes preliminares de 
20 de Julho proximo passado. · 

As objecções do Governo Argentino, quando se recusavl'!- .a. · 
Ú'atar com o Governo Pt:ovisorio daquella Repubtica, jà não 
podem obstat' a essa importante e urgente negociac;.ão: 1.0 porque, 
no ·art0 7. 0 do Accôrdo preliminar de paz, limita-se o adiamento 
convencionado a trez mezes, que já são decorridos; 2. o porque 
ou o Governo permanente estará eleito quando se reunirem os 
Plenipotenciarios das Nações Alliadas na Assumpção, ou estes 
encontrarão o actual Presidente Provisorio, que, além da sua 
origem de eleição popular, tem, em apoio ela legitimidade de sua 
autoridade, o facto d-e livre aceitação por todo o povo paraguayo 
no decurso de mais ·de um anno, e até o reconhecimento expresso 
da Assembléa Constituinte, que ratificou aquella primeira eleição 
na pessôa do Senr D. Cerilo Ântonio Riv~rola; isto é, do unjco 
dos Triumviros que restava, por terem os outros resignado o seu· 
mandato. · 

Segundo as informações de V. E., o ex-Ministro das Relações 
Exteriores da Republica Argentina, Senr Dor D. Mariano Va-

. rela, dizia-lhe qu-e, reco.nhecído o Governo ·Provisorio, tacita ou 
expressamente, pelo Congresso paraguayo, tornar-se-ia aquelle 
Governo apto, aos olhos do nosso Alliado, para a celebração dos 

• ajustes definitivos. ·Esta bypothese está verificada, ao mesmo 
tempo que expirou o prazo previsto no Art.o 7. 0 do Accordo pre-
liminar de paz. . 

Não só o Governo actual se acha revestido dos caracteres 
essenciaes de legitimidade, mas até tem exercido de facto os 
poderes da sobér_ania intÚior e exterior da Republica. O adia-
mento, portanto, dll;quelles ajustes, por sua naturesa urgentis-
simos, seria um facto sem fundamento da parte dos Gover-nos 
Alliados, e daria margem a novas coritingencias, que podem difJi-
cultar, ele dia em dia, o l'econhecimento definitivo de seus sagrados 
direitos, prõlonganclo o estado ex'cepcional em que se acham as 
relaÇões destes para com aquelle Estado limitrophe. 

O Governo Imperial entende que .é tempo de sellar com o 
Tratado de.QnitiYo de paz a solução da calamitosa guerra, a que 
os Alliados forão provocados, garantirtdo os direitos de todas as 
Partes interessadas nesse gPave co"nflicto, e estabelecemlo o 
futuro das r·elações com ·O ·Paraguay sobr~ bases de Úma paz 
segura, honrosa e re-ciprocamepte util. 

O· Tratado definitivo de paz tem suas bases fundamentaes no 
pacto da Alliança do 1.0 de Maio d.e 1865, já acceito essencialmente 
pelo Governo Paraguayo· no Accordõpreliminar de paz, e bem 
assim no direito vigente entre os Alliados pelo que topa as 
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suas· relações· permànentes de amizade, commercio e navegação. 
Cumpre distiAguir naquelle Tratado tres ordens de estipula-

ções : t.a as qt.t~ são comm.uns á todo.s os Alliacfos e á Republica 
do Paraguay; 2~a as que são assumpto pará tratauos especi!J,es, 
ou· concernentes a cada alliado em particular;. 3." as que consti-
tuem compromissos· privãtivos dos Alliados. 

No primeiro caso estão as seguran ças·geraes de paz· e aniizade, 
as indemnisar;ões . das despezas e .-prejuisos de· guer.ra, as ga-
rantias do transito fluvial, a egualdade de tt;atamento-, ·e o com-
promisso relativo á independencia, soberanja a integridade da 
Republica do Paraguay. · 
· No segundo caso conprehendêm-se os ajustes de limites e os 
tr~tados de commercio e navegação. 

A t~rceira ordem de estipulações consiste rio apoio reciproco, 
que se garanti1;am os A_lliados pelo Al't0 • 17·, relativan:ie_nte ao que 
esti pula~·em corri a . Republica do Paraguay em conf01•midade do 

·Tr atado do 1. 0 de Maio, e o que elles possam combinar entre si, 
segundo o Art. 0 12, para garantir a paz com a mesma Republica. 

Cumpre, porém, notar que o .Tratado comrrium deve guardar 
silencio a respeito das estipulações da 2.a ordem, mas estabe-
lecei-as em princip_io, ou em tern1os geraes; sô deixàndu as 
condições precisas desse Accordo para os tratados espéciaes. 

As disposições principaes e essenciaes do Tratado definitivo 
de paz, e as dos especiaes concernentes a limites e rêlações com-
merciaes, estão expressas nas instrucções, que forão dadas a 
V. Ex. no f. o de Fevereiro do anno passado, quando daqui partiu 
para a Missão, que . hoje é encarregado de concluir. Todaviaf 

_ como essas instr~cções estão em part~ prejudicadas, e por outro 
lado ha necessidade de manifestar o pensamen~o do GoverQo Im-
perial sobre as novas difficuldades que V. Ex. ~prevê, recapitu-
larei aqui tudo quanto V. Ex. deva ter presente na negociação em 
que va{ entrar com os Governos Alliaqos e com o do Paraguay. 

Começarei; . segundo a discriminaÇão acima feita, pelo tratado 
comum a todos os Alliados. 

Este ·acto; . que será o principal .dos ajustes definitivos, ·deve 
declarar (nos termos usuaes e in taes casos) restabelecidas a· paz e 
a amisade que se espera·sejão soli<;l.às e duradoura~. 

Ahi se esti:pulará que as questões de limites serão ajustadas ao 
mesmo tempo, mas em actos separados, urri concernente ao 
Brazil, e o outro á Republica Al'gentina. 
· Em logm: proprio se estipuiarâ 6 compromisso de -<?elebrar a 
Republica do Paraguay, com cada um dos Alliados, um tratado 
de amisade, commercio e navegação, sobre a base de perfeita 
egualdade para com os ·mesmos -Alliados. · 
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A liberdade do transito fluvial, tão necessaria ás possessões 
brazileiras .de Matto Grosso e do Alto Paraná, deve ser · efficaz-
mente garantida, conforme o Tratadó do 1.0 de Ma.io. O principio 
estabeleéido no Tratado de Alliança (art. o 11) tem· seo logico de-
senvolvimento na Convenção de 20 de Novembro de 1857, subsis-
tente entre Ó lmpe-rio e a Republica Argentina, e de que V. Ex. 
foi o negociador. · 

Taes princípios estavam ta~bem, em geral, aceitos não só pelo 
Estado Oriental, mas até pela Republica do Paraguay ne Tratado 
de 1858. 

Consequentemente se deve fazer expres!ia menção (transcre-
vendo-os) dos seguintes artigos da Convenção de 20 de No-

, vembro de 1857 : 
Art. 0 1. 0 supprimida a ultima parte conforme as concessões já 

feitas; art. o 20. 0 , 3. 0 , 15.0 , 16.0 , 19.0 e 35.0 • Este ultimo trata das 
immunidades dos navi<~s da guerra em geral. Os outros assegu-
ram o livre transito dos navios mercantes e de guerra de todas as 
Nações, estabelecendo, porém, uma rêsalva quap.to aos de guerra 
das nações não ribeirinhas. Con~iste esta resalva em que a ·maior 
concessão de um Estado não obrigados outros rebeirinhos. 

Convera accrescentar que, se algum dos Estados contracta~tes 
interromper a navegação de transito, serão os outros Estados 
obrigados a fazer causa commum e a exigir que cesse a inter-
rupção;. ficando, porém, entendido que esta estipulação não res-
tinge o direito soberano de guerra. 

Tratando-se de franquezas de navegação e ·commercio, cabe-nos 
r.onsagrar em nossas estipulações com a Republica do Paraguay 
os princípios de direito marítimo, constantes da declaração de 

·16 de Abril do Congresso de Paris. Creio . que a Republica ·Ar-
. gentiria e a do Uruguay adheriram · áq uelles principias -e- estão, 
portanto, .na mesma obrigação de não esguecel-os nos ajustes 
ana!ogos em que foretn partes. 

Podendo os princípios geraes do direito marítimo ser applica-
véis á guerrà fluvial, como foram na guerra da Alliança, talvez 
não seja preciso estipular expressament"e essa a.pplicação quanto 
á visita, captura e bloqueio; tanto mais considerando · de que o 
Governo Argentino, no seo projecto de tratado definitivo apre-
senta~o em 1866, mostrou a · intenção de restringir .o exercício 
daquelles direitos de belligerante nas aguas dos rios Uruguay, 
Paraná e Paraguay. 

Todav_ia, se não' houver difficuldade invariavel, convem rept'O:' 
duzir o Art. 19 do Tratado de 7· de Março de 1856, vigente entre 
o imperio e a Republü:a Argentin!J.. · 

O citado Artigo é assim concebido : u Se succedesse, (o que 
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Deus não· permitta) que a g'uerra rebentasse entre qualquer dos 
Estados do Rio da Prata ou dos seus confluentes, as duas Altas 
Partes Contrar.tantes obrigam-se a manter livre a navegação dos 
rios Paraná, Uruguay e Paraguay, na parte que lhes pertence, 
nãó podendo haver outra éxcepção a este principio, -senão a res~ 
peito. do!! ãrtigo~ de çontrabando ae gueúa e dos portos e logares 
dos mesrnos rios, que .forem bloqueiados conforme os princípios 
do direitQ das gentes; ficando sempre salvo e' livre o transito 
geral com-sujeição aos regulamentos de que falia o art. 1_4. 

Não pódemos de;'listir do direito que nos garante a lei geral das 
nações, e que o Tratado de 1856 consagrou expressamente no 
Artigo acima transcripto. A inserção deste Artigo em um novo 
Tr~tado exigirá que sé modifique a redacção da sua clausula final 
rios seguintes termos : " ficando sempre saivo e livre o transito-
geral para os portos dos outros ribeirinh,os, que se conservarem 
neutros. 

A fortaleza de Humaitá e as fortificações qÚ!3 Lopez levantou 
durante a. guerra á margem do rio estão a,rrazadas . A condição 
d.o arrasamento está satisfe-ita, mas o Protocollo de 1. 0 de Maio, 
annexo- ao Tratadp da Triplic~ ~Uiança, exige, além disso, a 
prohibição de se levantarem. outras fortificações que possam 
servir pàra impedir o-livre transito fluvial. 

V. Ex. tem ponderado ao 9'overno Imperiat a d'ifiicúldade que 
esta est~pulação offerece. - -

A difficuldade é .que o Governo Argentino actual se mostra 
opp-osto ·áquella -restricção da soberania do Paraguay; e do factb 
que motiva ou corrobora essa opinião de ter sido o ·dito Protp-
colío desapprovado por um ·dos ramos do Congresso 'Legislati·vp 
daquelle Estado, berp que o _outro não-pronunciasse ainda. o_..s·eu 
voto a respeito, deixando a questão indecisa . . 

O Govemo que presidia os destinos da Republicã Arge1_1tina, 
. quando celebrou- se o pacto da Alliança, não submetteu á ap.pro--
vação do Congresso o Protocollo conjunctamente com o Tratado, 
Sfli'n duvida por considerar a disposição daquella tacitamente 
com};rêhendida nas garantias geraes, que prescreve o mesüro 
Tratado; e o facto é que o dito Protocollo já te-ye execuçãp quanto 

.ao arrasame11to das fortificações e á divisão por igu ai das ·prezas 
de guerra. . 
' CoJ!!O quer qu~ seja, porém, a falta de sancção prévia àó Poder 

Legislativo Argentino não seria hoje um em!Jaraço, visto que 
trata-se dos/ ajustes definitivos, que em tod_o o· caso, teem de ser 
submet,tidos áquella s-ancção por parte do nosso Alliado. 

O obice sério é a_ re-pugnancia :do Govemo Argentino ·a e~igir 
-aquella gáran tia de paz. · A sua opposição tQ.r.na-nos odiosos aos 
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olhos dos Pamguayos e lhe prestaria uma arma, se elle a quizess·e, 
para disputat' nossa justa e desinteressada influe_ncia n'aquella 
Republica. 

Essa condição pócle ,dispe1;tar tambem, por parte do Paraguay, 
a objecção <:le desigualdade ~otavel, se o mesmo principi:o não fôr 
applicavel ás margens argentinas, na extensão comprehe"ndida 
em frente -dos liri1ites do territorio paraguayo. 

Poderia allegar que . impedimos ao mai~ fraco a clefeza do seu 
territo1;io, ao mesmo que fica livre aos A1'gentinos levantarem 
fortificações em frente a esse terl'itoJ'io, visto que os Argentinos 
são ribeirinhos ela margem esquerda do Pamná, e o terão de ser 
ela margem direita do rio Para.guay, segundo o Tratado de 
1.0 de Maio. · 

Cumpre, entretanto, notar que, devendo o Pa:raguay ficar neu-
tralisado, essa objecção· perde a sua fo1'ça em face da diversidade 
das condições e das conseque1Ícias que d'alü 'sa liec·ivam. 

Emfim; o Govemo Imperial entende que, se clecididan1ente não 
se puder obter accordo entre o.s alliaclos para toma1'-se effectiva 
aquella condição do Tratado de paz, se de todo não puder realisar 
este por essa divergericia, então, e só nesse caso, será P!'eferivel 
que clesi"stamos da dita condição, não ·porque isso satisfaça ao 
Governo Imperial, mas unicamente para resolver o clilemma. 

Para assim proceder teremos: 1.0 a conveniencia de não romper· 
a negociação e .por ventura o Tratado da Alliança; 2.o -a conside-
ração de que, embora seja certo que aquella condição tem 
exemplo em varias tratataclos de paz, e recentemente no das 
Potencias Alliadas contra a Russia na guerra da Criméa, todavia 
tambem é certo que, em caso ele guerJ'a como o Paraguay, não 
vàlerão. taes garantias, e que o seu territorio presta- se ao ·rapido 
estabelecimento de. baterias, como as ele Curupayty e Angustura. 

Pelo que deixo exposto, cumprirá a V. Ex. proceder -sobre este 
ponto nos indícad'.lS termos, segundo as disposições em que achar 
os nossos Alliados, ou a reluctancia que. a refe1'ida condição 
encontre da parte do vencido. · 
· Tão cedo o Paraguay não poderá p!3nsar em levantar novar; 
fortificações, e sempre ficará aos Alliados o direito de reclamar, 
collectiva e individualmente, contra as que j-ulguem uma ameaça á 
sua segurança, ou ao seu direito de livre transito. Este direito 
póde mesmo ser expressado na hypo.these ela renuncia. 

A segunda di-fficuldade, já reconhecida por V. Ex., é a das in-
clemnisações por despezas, prejuízos e damnos de guerra. 

O Governo Argentin-o mostrou-se disposto a c~der a queria que 
cedessem os os gastos ele guerra. Esta proposta fóra mui grata aos 
-paraguayos, mas n'esta parte está o Governo ·Argentino ligado á 
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condição expressa e positiva do Art. 14 do Tratado do 1.0 de Maio, 
approvaçlo pelo Congresso. / 

A generosidade do nosso AUi_ado ·explica~se naturalmente pelas 
vantagens; que derivam da guerra com o domínio do territorio 
das Missões e -de grande porte do Chaco, quando o Brazil nada 
ganha. em territorio, e sobre o Jmperio pesou o maior-Ônus cia 
guerra. _ 

Nós não podemos renunciar a esse direito, posto que reconhe-
çamos que o Paraguay ficou arruinado e por muitos annos não 
poderá pagar nem os juros dessa divida. 

A maior difficuldade que o:fferece esta condição, é a extrema 
penuria a que ficõu reduzida a Republica·do Paraguay·, e a somma 
avultadissima dos gastos de guerra. Só o Brazil despendeu mais 
de quatro centos mil contos de réis ;.os da Republioa Argentina 
não serão talvez inferiores a sessenta-mil contos, e ha ainda que 
acrescentar os da Republica dp Uruguay, éom a indemnisação 
que esta se garantiu pela ultima parte do Art. 14. 

A-renda do Paraguay parece que não alcança actualmente a 
duzentos mil patacões, e seu progresso não póde deixar de ser 
mui lento. Presentemente acha-se aque lle Governo emt<:d apuro 
que suas Iettras estão sendo protestadas, e procura elle recorrer 
·a expedientes desesperados. 

Releva, portanto, adaptar algum arbítrio, que, não sendo a 
• renuncia de um direito tão importante dos Alliados, tire_ á condição 

o caracter -de uma im_possibilidade absoluta p~ra o Paràguay. 
Este arbítrio póde ser o reconhecer, desde já, á Republica do 

Paraguay a obrigação daquella divida, e estipular-se que, por 
uma convenção especial, que será celebrada, o mais tardar, dentro 
úe dous annos, se fixará a quantum de cáda indemnisação á vista 
dos documentos officiaes de cada um dos Governos Alliaclos, se 
regulará a forma do pagamento, a quóta dos juros e da amorti-
sação do capital, e se designarão as rendas que tenham de ser 
applicadas esp-ecialmente o esse pagamento. · 

Dentro desse praso se poderá appreciar ou prever quaes os 
recursos de que disponha a Republica para solução daquella con 
sideravel divida, e a reducção que a política e a equidade aco_n-
selhem aos Alliados. · 

Deve, ·porém, ser licito o qualquer dos Alliados tratar separa-
damente e sobre o objecto da dita convenção, na parte que lhe 
for concernente. · 

As indemnisações de que acima fallei são as de Estado a 
Estado. Resta considerar as indemnísações devidas a particu-
lares, cidadãos ou habitantes dos Estados Alliados,_p-elos damnos 

IIT. 42 
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, a prejuiws cansados ·ás propriedades e pessoas desses indivíduos. 
É um direito tamb'em expresso no Tratado da Alliança. 
·Essas reclamações deverão ser apresentadas pelos interesáados 

em praso razoavel, examinadas· e líquidadas por_ commissões 
1Í1Íxtas, que·se reunirão no Rio de Janeiro, Buenos Ayres e Mon-
tevideo e Assumpção, segundo mais convier ·ás Partes Contrac-
tantes. 

O pagamento da somma dos juros e quota de· amortização 9-as 
referidas reclamações não poderá. subir aimualmente a uma Ígl-
portancia que, mediante impostos regulares, exceda as forças que 
terá, adqui1•ido o Orçamento da Republica do Paraguay no de--
curso ·de ~m ou dois annos. · 

Importa, -pois, que, liquidada e reconhecida esta divida, seja . 
ella. paga em apolices, que vençam o juro de 3 a 6 OjO, e a cuja 
amortização se · destine o que fôr possível. 

A este pagamento, como ao anterior;, se devem hypothecar os 
bens e rendas geraes da Republíca, e especialmente os direitos 
.das Alfandegas. 

Se alguma das Partes .Contra_ctantes, por qualquer motivo que 
seja, deixar de nomeiar; 110 praso que marcar o Tratado, ou de 
supprü; a falta dos respectivos Commissarios e arbitres., os Com-
missarios e arbitres da outra parte i_nteressada procederão inde-
pendamente, e as suas decisões se sujeitara o Governo, cujos 
commissarios faltarem. 

Á neutralidade da Republica elo Paraguay nos casos de guerrà • 
entre os seus vizinhos, ou entre alguns destes e qualquer Po-
tencia, parece ao Governo Imperial um dos meios de manter a 
paz, a que ·se refere o Art. 12 elo Tratado do 1.0 ele Março, e uma 
consequencia necessaria do estado de fraqueza em que a guerra 
deixou essa: Republica. ' 

O Tratado de 2 de Janeiro ele 1859, relativo a projectada neu-
tralidade elo Estado Oriental, âo qual foram negociadóres por parte ·· 

• do Brazil V. Ex. e o Visconde de Ur.uguaJ', póde servir para bem 
. definir aquella ideia, na parte· que versa especialmente sobre a 

neutralidade. Conviria completar essas disP.àsições, estipulando- · 
se, com o caracter de obrigação, o voto do ultimo Congresso po-
lít ico de Paris, a que adherimos, isto é, que no caso de conflicto 

, entre o Paraguay e qualquer das Potencias Alliadas, antes de 
recorrer á; guerra, se deverá ém pregar o meio pacifico dos bons 
officios de uma nação amiga. · 

A essas e~tipulações se prende a garantia collecti.va, estipulada 
no Tratado do 1.0 de Ma:rço, a favor ela independencia, soberania 
e integridade ter~itoríal da Republica· do Paraguay. · 

.P Tratado da Alliança veda a incorporação ou protectorado 
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dessa Republica, em relação~aos Alliados, éomo eonsequeneia da 
presente guerra; e estabelece a garantia collectiva por espaço 
sómente de cinco annos. A deducção da primeira parte da clau-
sula póde fazer crer. que se tem em vista ulterio·r a extincção da 
nacionalidade paraguaya. A limitação de cinco a:nnos para a ~a;. 
rantia collectiv11- induz á mesma desconfiança. 

Se, p'orém, o Governo Argentino não acceder a um compro-
misso sem taes restricções, como não podemos exigir mais do 
que aquillo que está no Tratado, adoptar-se-ha o que neste se esti-
pulou, porque ahi se falla de garantia collectiva, e fica sempre 
salvo -ap Imperio defender, por si só, a existencia daquella na-
cionalidade. Ainda assim, cumprirá que a redacção remova as 

. dubiedades, que a lettra do Tratado suscita. 

Tratado de limites. 
O Tratado do 1.0 de Maio reconheceu com o territorio argentino 

não só o de Missões, que os Paraguayos occuparam desde a sua 
independencia, entre o Paraná e o Urugmiy, mas ainda toda a 

. margem direita do rio Paraguay até á Bahia Negra, onde os Ar-
gentinos não tinham posse alguma. 

Felizmente as declarações do nosso Alliado de que não quer 
usar do direito de vencedor para obter o reconhecimento do seu 
allegado direito ao Chaco, a séria reluctancia já manifestada por 
parte do Paraguay á perda desse territorio, e sobretudo a decla-
ração que V. Ex. obteve em suas conferencias com o Plenipoten-
ciariÓ Argentino, Dr D. Mariano Varela, que então reunia o 
cargo de Ministro das Relações Exteriores, attenuam muito as 
difficuldades que es.ta questão apresentava. 

O Governo Argenti11o declarou a V. Ex. (isto está tambem no 
conhecimento do governo Pa,raguayo) que não pretende passar 
dq Pilêomayo. É na verdade o mais que póde preten.der, sei11 
fazer mna grandé violencia ao Paraguay. É ponto este, sobre o 
que V. Ex. deve empregar todo o esf'orço. 

Nesse caso, a divisa argentina deve ser o braço meridional 
daquelle affluente. Ficará para ser devidida, entre- a Republica 
do Paraguay e a Bolivia, a propriedade da zoqa fluvial, que se 
estende do Pilcomayo até a Bahia Negra. · 

Não temos, em rigor, que intervir na- questão da Bolivia ou 
seja com a Republica Argentina, a qual .disputa a parte do chaco, 
que fica: ao Sul daquella affluente, ou seja com a Republica do 
Paraguay. O que nos cumpre é ·resolve·r, como o temos feito, 
1).ela forma mais conveniente, nossa responsabilidade para com 
àquella Republica. 
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Se, porém, o repres'entante da Bolívia se apresentar durante a 
negociação dos Allia'dos) e reclamae pelos dieeitos de sua nação, 
sem admitil-o nas negociações da Alliança, á que é extranho, 
excepto no que respeitar aos regulamentos de policia fluvial, de-
veremos mostrar a melhor vontade para que suas _peetençõe::; 
sejam attenclidas de modo que se conciliem con1 os dos outros 
interessados. · 

Não supponho que o í11omento seja opportuno para que a Re-
publi<?a Argentina e a do Paraguay se entendam definitivamente 
sobre seus limites com .a Bolívia; mas a dae..:se o caso de que-
rerem ellas resolver essa questão, devemos aconselhar o Paraguay 
que limite o seu domínio sobee o Chaco, a partir do Pilcomayo, 
affluente mais proximo á embocadura .do Apa, ficando 1)ara a 
Bolívia a outra parte, que se este11de dessa paete até á Bahia 
Negra. 

A ilha do Atajó, sitúada na embocaaura elo rio Paraguay, muito 
convirá que pertença á Republica do-Par.aguay, porque-é a chave 
desse rio, como Martim Garcia o é do Uruguay e do Paraná. 

Segundo a planta que V. Ex. · mandou ultimamente levantar 
por um official da nossa esquadra, o canal mais navegavel é o que 
separa a ilha da margem paraguaya, e, quanto ás distancias, se 
em alguns pontos são menores em relação a coRta paraguaya, em 
geral a ilha se approxima mais da Chaco. 

Por sua situação, pois, a ilha pertence mais á margei:n argen-
tina do que á paraguaya, e sendo certo que o Governo Argentino 
tem em_ vista a posse daquella posição, muito difficil será .obter . 
para a Republica po Paraguay o domínio da ilha. Todavia o Go-
verno Imperial espera q:ue V. Ex. fará tudo qua~to seja possível 
para conseguir este resultado, alleganclo a po-sse anterior dos para-
guayos .e a necessidades que elles tem daquella posição para a sua 
policia fluvial', necessidade que não vigora a favor da Confede-
rl).ção, que tem. o vizinho portg de Corrientes. 

Em todo o· caso, convem que a ilha seja neutralisada, e que 
nella se nã9 possam levantar fortificações ou baterias, sÉmdo isto 

-· expresso afim de evitar· a questao que se tem· suscitado a respeito 
de Martim Garcia. Se a ilha for paraguaya a sua neutralização 
ficará comprehendida na condição gerai da mesma natureza 
que se recommenda a respeito de todo o territorio paraguayo; 
mas convirá fazer menção especial a esse respeito para estabe-
ecer a prohibição de ser. a ilha armada. ou fortificada, se não for 

ac:ioptada a. restricção geral do que . falle ·o ProtocoJ.lo ann~xo ao 
Tratado de 1.0 de Maio. 

Pelo que· respeita aos limites do Brazil, o Governo Imperial 
mantem a declaração, já feita por V. Ex. em conferencias verbaes, 

'· 



APPENDICE 661 

e a que alludem suas notas e meü:wrandos, de que mostràndo-se 
generoso o nosso Alliado, quanto ao territorio do Chaco, desisti-
remos da li.nha do Igurey, ficando como nossa divisa, do lado do 
Paraná, o salto das sete quédas, divisa já em outro tempo pro-
posta pelo proprio Governo Paraguayo . É excusado dizer a V. Ex. 
que, quanto á divisa do Norte, o Tratado deve designar o galho 
meridiona-l do Apa, e d.eclarar que a ·llha do- Pão d'Assucar nos 
pertence. 

Depois de ajusta~os definitivamente esses nossos limites, convem 
que V. Ex., mediante toda a descrição, veja se seria facil conse-
guir no futuro a acquisição de uma facha de territorio na con-
f!uencia do Apa, no lado de margem esquerda ou paraguaya. 
Poucas milhas desse terreno elevado, que fica vizinho elo serro 
do Itapucú e Pedras Partidas, sei·vir-nos-hia para os depositos .de 
abastecimento aos nossós estancieiros das cabeceiras do Apa, de 
:M;iranda e do Nioac, Bril11ante, etc., que de outro · modo só po-
derão supprir-se do sal e outros generos de primeira necessidadé 
pela longa via e rodeio do rio Miranda. 

Se V. Ex. enco~trar b~a ·disposição, poderá allegar, não só a 
cessão que fazemos do Igurey, para demonstrar que não temas o 
pensamento de acquisição territorial, mas indicar que fique con-
signado que isso seria objecto de uma transacção futura, pará 
quando se tenha de regular o pagamento da indemnisação pecu-
nim·ia, que. nos deve a Republica. 

Recommendo a V. Ex., se tiver tempo para ir a Matto GrÕsso, · 
como seria muito util, pelas infoJ•mações que traria ao Governo 
Imperial sobre as· necessidades d'aquella Província, examine as 
condições que deva ter a refer:ida .aequisição, seus limites natu"-
raes e valor estimativo. 

A prompta demarcação das fronteiras é objecto da maior im-
portancia. Os tratados especiaes devem marcar prazo curto para _ 
se dar começo a essas operações, e regular a nomeação dos 
Commissarios. · 

Se alguma das Partes Contractantes, qualquer que seja o mo-
tivo, .deixar de nomeia r, no praso ajp.stado, os seus commissarios, 
ou. na falta do nomeiado, deixar de o sup.prir logo, o commissarjo 
da outra Parte Contractante procederá á demarcação, e esta será 
julgada valida mediante a inspecção e õ parecer de um commis-
sario nomeiado pelos outros alliados não interessados na questão. 

Indicados estes pontos capitaeg, que são quasi todo o Tratado 
da paz, nada mais é preciso ponderar a V. Ex., que conhece per-
feitamente todos os docum~ntos de sua negociação, e está bem 
compenetrado das vistas do Governo Imperial. Não obstante, 
chamarei ainda a attenção de V. Ex. para uma questão, · que se 
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prende ao Tratado 'commum de paz ou aos Co1Í1promissos que 
entre si estipularam os Alliados, relat~vamente á execução dos· 
ajustes que celebrarem com a Republica do Paraguay em con-
formidade de seu pacto de Alliança. 

·Será indispensavel cónservar no territorio paraguayo alguma 
.força: dos Alliados para ma~wtenção da ordem e execução dos 
ajustes definitivos da paz? Respondida a questão pela affirmativa, 
só então, em ajuste especial se fixaria o numero das forças, o 
pra;:;o de suà conservação e as mais condiçêíes que forem precisas. 

V. Ex. resolverá esta questão de aecordo com Õs Alliados; 
tendo, porém, presente que o Governo Imperial deseja retirar o 
resto de nossas forças do Paraguay, o mais brevémen1e possível, 
depois de negociados os ajustes definitivos. ' 

Muito estimaria, Cl.esde então, não conservar i:J.o Paraguay senão 
alguma força naval, que pertença á estação do Matto Gross'o ou á 
do Rio ela Prata, confiando o mais á guarnição de s-ua fronteira. 

Por ultimo chamarei a attenção de V. Ex. para nossa questão 
de limites com a Republica Argentina. Era logico que quando 
inscreveram no Tratado da Tríplice Alliança a designação de 
suas fronteiras com a Republica do Paraguày, os dous Alliados 
resolvessem ao mesmo tempo aquella suá pendencia que é de tão 
f'acil accordó. . 
·. Se o Governo Argentino prestar-se agora a tão necessario 
ajuste, V. Ex. fará mais um serviço ao Imperio obtendo o reco-
nhecimento daquella fronteira, conforme o Tratado precedente, . 
que foi assignado por V. Ex. na cidade do Paraná em 14 de 
Dez~mbro de 1857 . 
. Tenho a honra se renovar a V. Ex. as seguranças da minha 

perfeita estimá e distincta consideração. 

(Assignado)~ VISCONDE DE S. VICENTE. 

Ao Sr. Conselheiro José Maria da Silva Paranhos. 

V.- Ac.cordo Mitre-S. Vicente, de 1-9 de Novembro 
de 1872. 

Reunidos os Sr..s . Plenipotenciarios, na conformidade do con-
vencionado na ultima conferencia, procederam á revisão da re-
dacção dos artigos do accordo, constante dos protocollos anteriores, 
cujo texto é o seguinte : 

ARTIGO 1.0 
- Fica accordado e declarado que o Tratado de· 
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"Allian ça do 1.0 de Ma-io de 1865, co ntinúa em seu posivivo e"phmp 
- vigor, e, cons~quentemente, que o Bra.zil está disp.os.to a _cump.rir 
todas as obrigações recipi•ocas quÇJ elle imp'õe aos A!lladof1 e a 
dar e acceitar todas as garantias que elle assignala. . . 

ART. 2. 0 - Fica tambem dec:larado e accordado ·que os tr(l.tados 
de Assumpção, celebrados por· parte do B1~azil em 9 ÇJ 18 de Ja-
neiro de 1872, conÇinuam em seu _positivo e pleno vigor.: Depois 
que os outros Alliados tiverem concluído os seus ajustes definitivo_s 
com. o Paraguay1 de~larar-se-ha, em protocollo, ou por meio de 
nota& reversaes, se o julgarem preciso, que todos esses . ajustes 
ficam sob a garantia reciproca. estipulada no artigo 17 do Tratado 
do 1.0 ele Maio ·de 1865. -

ART. 3.0 - A Repu-blica Argentina1 negociará por sua parte 
com o Paraguay os respectivos tratados de~nitivos· de paz, COf!l-

mer.cio e navegação, assim como de limites com sujeição ao Tra-
tado de 1\lliança . 
. O Estado Oriental será convidado para que da .mesma fó_rma, 

conjunctamente com a Republica Argentina, ou separadamente, 
como fôr do seu agrado, c.elebre tambem com o Paraguay-os seus 
ajustes de paz, commercio e navegação. _ · 

ART. 4. 0 - O Governo Imperial cooperal'á efficazmente com 
sua força moral, quai1clo os alliaclos julguem opportuno, para que 
a Hepublica Argentina e o Estado Oriental cheguem a um accordo 
amigavel com o Paraguay a respeito dos tratados definitivns, a 
que se refere o Pacto da Alliança.' 

ART. 5.0 - Se a Republica do Paraguay não se prestar a um 
accôrclo amigavel, o Brazil com os demais Alliados examinarão a 
questão e combinarão entl'e si os meios · mais proprios para ga-
rantir a paz, superando as difficuldades. 

ART. 6. o -O Brazil e a Re.publica Argentina retirarão ·as forças 
de seus exerci tos, que ainda conservarem 110 terl'itorio Paràguayo, 
trez mezes depois de celebrados os tratados definitivos de paz 
entre os Alliados e a Republica do Paraguay, ou ant.es, se ambos 
os alliados assim o accordareni entre si. 
. Se a celebração dos ditos tratados pos.tergar- se por mais de 
_;:;eis mezes, contados de data deste accordo, o Brazil e· a Republica 

. Argentina se entenderão afim de marcar um prazo razoavel para 
a desoccupação . 

Fica ei:ltendido que · o Brazil des?ccupará ao mesmo tempo · a 
ilha do Atajo. 

ART. 9. 0 - Concluídos os ajustes definitivos dos outros Alliados 
ficará em pleno e inteiro vigor o compromisso da garantia colle-
ctiva de todos elles a favor da independencia e ~ntegridade da 
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Republica do Paraguay, nos termos cios artigos 8 e 9 do tratado 
de alliança do 1°. de Maio de 1865, e dos artigos 15 e 16 do accordo 
de Buenos-Ayres, expresso no protocollo de 30 de Dezembro 
de 1870. 

ART. 10.0 - Continua em seu pleno vigor o accôrdo preliminar 
de paz de 20 de Junho de 1870. 

Os demais pactos. que dependam de commun accôrdo entre os 
alliados, serão materia de convenções entre os mesmos, depois 
dé celebrados os tratados de-finitivos. 

ART. 11.0 - O Bl'azil e a Republica Argentina convidarão, por 
meio de notas, entregues simultaneamente a Republica Oriental, 
na qualidade de Alliada para prestar sua accessão ao presente 
accôrdo. 

E havendo os Snrs. Plenipotenciarios verificado que os artigos 
transcriptos se achavam nos termos precisos que tinham ajustado 
na conferencias anteriores, resolveram dar por finda a negocia-
ção, felicitando-se mutuamente pelo exito satisfactorio que tivera 
e que sem duvldasera apreciavel penhor da paz e da cordialiáade 
das relações entre os re pectivos paizes. . 

( A.ssignados) MARQUEZ DE S. VICENTE; 

BAR1'HOLOME MITRE. 
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