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APRESENTAÇÃO
Deputado Flávio Marcz1io
Presidente da Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados, ao editar a série Perfis Parlamentafes, escolheu
o caminho certo, no sentido de que a sua história e, por extensão, a história do
Poder Legislativo brasileiro, não fique recolhida aos anais dos debates parlamentares.
Esta a razão por que daremos continuidade à programação iniciada pela Mesa
anterior, presidida pelo então Deputado Marco Maciel.

Dispensam, pois, maiores referências os propósitos da série. Reconheça-se,
porém, antes de tudo, que estes perfis, constituidos de uma Introdução e de uma
antologia da atuação parlamentar, vieram exatamente na hora em que os estudos
de História parecem não estar merecendo das novas gerações a atenção devida.
Poucos se entregam à tarefa de escavar o passado à procura das raizes de nossa
formação sócio-politica. Em contrapartida, cresce o número dos desmemoriados,
que, por desconhecerem o passado, não dispõem de qualquer subsidio que lhes
permita compreender a própria época em que vivem. Para o homem politico, e
especialmente para o parlamentar, essa falta de perspectiva histórica quase sempre
resulta no cometimento de ações que o comprometem irremediavelmente.
Estes Perfis Parlamentares, a par de revelarem os momentos mais expressivos da vida parlamentar brasileira, também representam uma homenagem a
quantos, no Império e na República, vêm oferecendo lições de inteligência, altivez
e bom Sfnso, virtudes essenciais ao desempenho do mandato ele.tivo. De José de
Alencar a Leopoldo de Bulhões, ao todo foram quinze os perfis até agora publicados. Mas a galeria dessas figuras realmente notáveis, "de saber e experiência
feitos", está longe de esgotar-se.
É nosso propósito, pois, dar prosseguimento à programação editorial
que dignifica o Poder Legislativo e, em especial, a Câmara dos Deputados.

Brasilia, maio de 1979
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FLÁVIO MARCÍLIO
Presidente da Câmara dos Deputados

INTRODUÇÃO
TEÓFILO OTTONI:
O HOMEM, O POLÍTICO, A OBRA,
por Paulo Pinheiro Chagas

Teófilo Ottoni é um pouco do destino
nacional. Há mesmo, na história de nossa evolução politica, uma era ottoniana, solertemente
encoberta no ementário suspeito de tanto cronista. Por alguns, no intuito quase pueril de
assim realçar certos contemporâneos de Ottoni.
Por outros, com a evidente má fé de desfigurar
as origens democráticas de nossa formação. A
democracia sempre teve os seus sabotadores, os
seus tartufos. Da( o esquecimento em que se
procura deixar um nome inconfund(vel do
nosso patriciado. Demais, Ottoni nunca foi poder, e o poder é quase tudo neste "Brasil tão
grande que desanima".
Paulo Pinheiro Chagas (1)

Esses Ottoni, ao chegarem ao Brasil, traziam uma longa tradição de lutas
poUticas. Tinham raz'zes ilustres. Seus antepassados europeus haviam possuzao, em
tempos, a senhoria de Matellica, na Úmbria. No Século X, quando Othon (Ottone
em italiano), chamado "O Grande", rei da Alemanha e da Itália, fundador do
sagrado Império Romano-Germánico, desceu à Itália para lutar contra Berengário,
chamou em seu auxz7io os gentis-homens exilados. Entre estes, havia dois de
Matellica, chamados Ludovico e Pietro delle Ponte, os quais, havendo combatido
valorosamente por Ottone, dele receberam em doação a terra de Matellica, para
que a reedificassem e restaurassem. Do mesmo passo que lhes dava esse dom(nio, o
Imperador os adotava na própria famz'lia, concedendo-lhes o direito de usar o seu
nome e fazendo-os prz'ncipes perpétuos do reino. Ottoni é, assim, o genitivo de
Ottone.
(1)- Paulo Pinheiro Chagas, TEÓFILO OTTONI, MINISTRO DO POVO. O livro, com cerca

de 500 páginas, acaba de sair, em f! edição, num convênio do Instituto Nacional do
Livro com a Editora Itatiaia Limitada. E aqui se faz uma advertência ao eventual
leitor. Como é óbvio, ao escrever esta introdução, o autor se repetiu, através de episódios, conceitos, pensamentos e frases, muitas vezes ipsis verbis, situações impossfveis
de serem evitadas.
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Durante estirados anos, reinaram esses senhores de Matellica. Cuido
Ottoni, Francesco Ottoni (preso em 1452 na torre de Sanvianno, onde faleceu) e
Rannuncio Ottoni (morto em Modena de ferimentos recebidos em batalha}, todos
eles, um tanto ou quanto desabusados, encheram do ruz"do de seus nomes os Séculos
XV e XVI. Por volta de 1578, a familia cai em desgraça, com a deposição, pelo
Papa, de Pietro Ottoni, o último senhor de Matellica. Daz" por diante, os Ottoni se
integram nos movimentos populares da época. E se um ramo, com o escultor
Lorenzo Ottoni, fica na Itália, o outro, por motivos de perseguição polz"tica, vai
exilar-se em Lisboa, nos começos do Século XVIII, acompanhando o velho genovês
Emanoel (que aportuguesou o nome para Manuel) Antão Ottoni.
Após quinze anos de residência na Metrópole, o proscrito emigra para São
Paulo, a( por 1727, onde registra sua carta de naturalização. Seu filho, Jorge Benedito Ottoni, é o pai de Manuel Vieira Ottoni, tendo este se casado com Ana Felizarda Pais Leme, da melhor linhagem paulista, descendente dos Pais Leme, de um
lado, e dos Godói Moreira, do outro. Esse enlace é sugestivo como um pressentimento. Que surgirá da união do sangue bandeirante desses Pais Leme, fundadores
da Pátria, com o sangue dos Ottoni, homens livres pela graça de Deus e, já então,
donos de uma tradição secular de lutas pela liberdade?
**-1:-

O arraial das Lavras Velhas do Serro do Frio foi uma dessas descobertas
do ciclo do ouro. Com suas serras frias, açoitadas de ventos agressivos, era o lugar
chamado, pelos (ndios, de Ivituru(, "por ser combatido de frigidzssimos ventos,
todo penhascoso e intratável", como escreveu Cláudio Manuel da Costa. O povoado
cresceu depressa. Ao cabo de doze anos, cerca de 1714, recebia os foros de Vila do
Prz"ncipe. Desde então, através dos pelouros, habitua-se a obedecer a autoridades de
sua livre escolha, integrando o Senado da Câmara. Madrugava na prática da democracia.
Entre as grandes instituições coloniais de Vila do Prz"ncipe, destaca-se a
Intendência do Ouro, com a Real Casa da Fundição. Nela se fundia e quintava todo
o ouro do norte de Minas, proveniente dos arraiais e das lavras. Seu fundidor era
Manuel Vieira Ottoni, recém-vindo de São Paulo, com sua mulher Ana Felizarda
Pais Leme. Dos quatorze filhos do casal, dois se iriam destacar: José Elói Ottoni e
Jorge Benedito Ottoni. O fundidor, fiel às tradições que os antepassados trouxeram
da Itália, desvelou-se em dar-lhes uma educação liberal. Homem de visão prática,
muitas vezes repetia nos serões domésticos, apontando os garotos: "Um será ferreiro, o outro alfaiate, e assim ganharão honradamente o pão, se a sorte não os
levantar a outras posições. "
Não quis o destino fosse realizado o modesto vatidnio do fundidor. José
Elói Ottoni, amigo z'ntimo de Bocage e Bressane, com os quais, quando em Lisboa,
16

organizou uma Arcádia, foi muito precisamente um grande poeta. Dele escreveu
Sz1vio Romero: "Patriarca dos novos poetas brasileiros e, dentre os líricos, o que
mais suavidade romântica possui': E Joaquim Manuel de Macedo: "José Elói é um
desses homens que têm o poder de ilustrar seu berço e de realçar a Pátria·: Jorge
era, também ele, um lúcido espírito. Mas tinha uma visão realista das coisas. Completado o curso de latinidade, atirou-se à vida prática. Faz-se arrecadador de dízimos, durante algum tempo. Homem de palavra fácil, "foi tido como advogado no
Serro e na Diamantina, ouvido em todas as consultas e procurado para as cau~as
mais importantes". Casara-se com Rosália, filha de Manuel Caetano Maia, português, estabelecido desde moço na província. Sem embwgo de sua grande ativiaade,
não fez fortuna e a luta lhe foi áspera parq. educar os onze filhos, dos quais Teófilo
era o primogênito.
Em 1813, pela primeira vez, os pelouros elegem Jorge vereador do Ser1ado
da Câmara, "o governo popular de nossos pais", escreve Dario Silva. Esta instntzição "serviu de escola da liberdade; aí se desenvolveu o espírito de autonomia e de
obediência à lei e ao voto popular", completa Daniel de Carvalho. Então, com se~Js
sete anos, era de ver o entusiasmo de Teófilo pelo Vereador e Capitão Jorge Henedito Ottoni, quando o pai saía pelas ruas de Vila do Príncipe, em corpo de Cdrrwra.
Um cortejo solene. Incorporados, seguiam os vereadores, juízes e demais funcionários. Segura na mão direita, cada vereador levava a vara vermelha, que era empunhada em todos os atos oficiais, na Câmara ou fora dela. O uniforme era de grita:
saio, capa e volta. A Vila animava-se. O povo afluía para a rua a ver os seus representantes, desfilando garbosamente.
O ano de 1821 teve forte repercussão em Vila do Príncipe. A 26 de fevereiro, o povo, amotinado em praça pública, na Corte, havia exigido que fosse imediatamente reconhecida e jurada, sem restrições, a Constituição que as Cortes de
Lisboa promulgassem e que se destituz'ssem os Ministros que iludiam o Rei. As
circunstâncias eram, então, difíceis. O Pará e a Bahia estavam convulsionados. Jlias
ruas da Corte empenhavam-se, em luta, nacionais e tropas portuguesas. Uma onda
de insubmissão varria o Reino. E Dom João VI satisfaz, integralmente, os desejos
do povo. À noite, no Teatro São João, tem lugar o espetáculo de gala. Súbito, um
popular levanta-se da platéia e, com voz firme, voltado para o camarote real,
declama:
Portugueses! A nuvem tenebrosa
Que ofuscava a razão desaparece.
Desfez-se o caos que a discórdia tece:
Já se encara sem medo a luz formosa.
Dos erros a progênie maculosa
Baqueando em soluços estremece.
A justiça dos céus ao trono desce,
Marcando os faustos à nação briosa.
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Lísia, berço de heróis, ó Lísia, alerta!
Cumpre que os ferros o Brasil arroje,
Seguindo o impulso que a razão desperta.
A expressão de terror desmaia e foge,
Graças à invicta mão que nos liberta:
Escravos ontem, sois romanos hoje!
E senta-se, febrilmente aclamado de todos os lados. Somente E l-Rei e seus
áulicos ficam estáticos, diante daquela audácia. Recobrando o ânimo, Dom João VI
retruca, irritado:
"Escravos, não! Vassalos!,;
E o auditório, em ebulição:
''Pior! Pior!"
Sua Majestade cala-se, esmagado. O irreverente poeta fora José Elói Ottoni.
Quando a notícia chegou à Vila do Prz'ncipe, foi aquele entusiasmo pelo poeta da
terra. Em casa do Vereador Jorge Benedito Ottoni, liberal exaltado, o tema das
conversas era agora um só. Diariamente, ele fala acerca·dessas questões, que estão
empolgando a consciência dos homens livres. Em Teófilo, tudo isso cala fundo. É
esse insolente tio Elói, falando sem medo diante do Rei. É seu pai, desabrido e sem
medir conveniência, pregando, na rua e em casa, o advento das novas idéias. Vila
do Príncipe é um imenso comz'cio. Movimentadas reuniões patróticas. Tudo em
louvor daquela primeira vitória constitucional. As comemorações vão mesmo até
1822, culminando com a Independência. E a prosaica sociedade local aplaude, em
seus salões, Teófilo Ottoni, o novo poeta do liberalismo. Tem quatorze anos e a
palavra é atrevida. Com que eloqüência declama sobre a Constituição, a Liberdade,
a Independência. Cinqüenta anos mais tarde, ele dirá que "eram ensaios poéticos,
desses comuns nos verdes anos e de que não restam vestígios nem na memória dos
autores."
Em fins de 1821, realiza-se a eleição dos vinte deputados por Minas às
Cortes de Lisboa. Na forma da lei, reúne-se em Vila Rica a Junta Eleitoral da
Província, instalando-se o primeiro governo provisório de Minas. Jorge é um dos
representantes da comarca do Serro Frio. Tomando a palavra, numa sessão memorável, propõe e consegue que se retire o padrão de infâmia, levantado trinta anos
antes, em opróbrio de Tiradentes. Esta atitude torna-o para logo uma das figuras
centrais da Assembléia. E quando se fere o pleito, José Elói é um dos deputados
eleitos às Cortes de Lisboa. O famigerado soneto de 26 de fevereiro foi "a profissão
de fé que fez triunfar sua candidatura, já amparada pelo calor das opiniões liberais
do irmão': De volta à Vila do Príncipe, Jorge se põe à frente dos movimentos
locais pela Independência. Em 31, com Bernardo de Vasconcelos e outros é eleito
para o Conselho Geral da Província de Minas (que se transformaria depois em
Assembléia Legislativa Provincial}, onde tem destacada atuação.
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Os acontecimentos históricos dessa ·época haviam produzido uma legz'tima revolução entre os Ottoni. A Independência criava o clima da liberdade nacional. Com o advento de um governo livre, aos homens ilustrados se abriam novas
perspectivas. O Brasil já era uma nação. Assim pensando, Jorge resolve mandar os
filhos para o estudo, fossem quais fossem os sacrifz'cios. E Teófilo abandona as
lides comerciais em que se iniciara. Em 1823, quatro dos irmãos freqüentam a aula
de latim do professor Francisco de Paula Coelho de Magalhães: Teófilo, Honório,
Cristiano e Jorge. Teófilo seguia as tradições da famüia, apurando-se no latim, em
que se tornará provecto. No inz'cio mesmo de sua formação, esse amor à antiguidade clássica é profético. Bebendo em Czcero, Sêneca, Tácito, o natal de sua
imaginação impregnava-se de elementos definitivos. Roma republicana, com sua
grandeza e severidade, tornava-se, através de Tito L(vio, uma dessas deslumbrantes
visões, imortais na memória das retinas.
Em breve, já não há o que aprender em Vila do Prz'ncipe. Jorge dispõe-se a
enviar os filhos mais velhos para a Corte, em busca de melhor instrução, imposs(vel
na prov(ncia. Os meninos poderiam fazer carreira na Marinha de Guerra, onde o
estudo era gratuito e até se abonava aos estudantes um pequeno soldo. Tornar·
se-iam oficiais, quem sabe. Que de mais honroso para esse velho sangue genovês?
Enfim, Teófilo e Honório viajam para a Corte. O Serro ficava para trás, com sua
história enlutada nas derramas. Lá estavam as suas escarpas, os seus abismos, os seus
córregos, aquele solo desordenado e hostil como um grito de rebeldia. E era de
vê-la, nesse último relance, a essa Vila do Prz'ncipe, o arraial sagrado, pendurando-se
ao sopé das serras que a circundavam, a sugerir uma estranha fortaleza medieval,
açoitada de ventos bárbaros. Além, os sobrados senhoriais, derramando-se enternecidamente, pelas encostas. E nas praças e nas ruas, um povo enrijado nas lutas
contra a opressão da natureza e contra a opressão dos homens.
Em Teófilo Ottoni, essas imagens e esses s(mbolos hão de gravar-se indelevelmente. Vinha de um lar humilde, onde a virtude e a pobreza disputavam a primazia. Não obstante, trazia no sangue o itinerário da vida. Terá o destino uma explicação? A famz'lia, o povo, a terra, a história serão a sua profecia? O certo é que a
vida de Teófilo Ottoni iria alimentar-se dessas influências. Até porque ele havia
respirado na lareira doméstica, aquecida ao calor da Inconfidência, a grande lição
da democracia.
Teófilo e Honório se matriculam na Academia de Marinha (nome primitivo da atual Escola Naval), em 1826. A convite de tio Elói, vão residir com o
poeta, à época funcionário público. Teófi.lo se atira ao estudo, seriamente. Acessz'vel, agremiador por temperamento, com suas "maneiras insinuantes e afagadoras ",
torna-se, desde logo, uma espécie de Uder dos colegas. Nesse tempo, o acesso às
praças de aspirante e de guarda-marinha, as duas iniciais da carreira, fazia-se por um
absurdo critério de nobreza. O ato se fundamentava não na aristrocacia do espz'rito,
mas na do sangue. Os filhos dos "grandes" tinham o direito de assentar praça de
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guarda-marinha, e os descendentes de quatro avós "nobres" a de aspirante, isso
antes mesmo de se matricularem na Academia. A gente do povo, sem essas origens,
só podia obter a praça de aspirante, conquistando aprovação plena em todas as
matérias do primeiro ano. Era este o caso do plebeu Teófilo Ottoni. Entretanto,
no meio do ano, por mero favor, o Ministro da Marinha manda que assentem praça
de aspirante alguns condiscipulos seus, como ele filhos do povo, quebrando a praxe
estabelecida. Justificando a regalia, argüi-se o aproveitamento dos contemplados.
Dzante da injustiça, ele se revolta. Alega o seu direito, requerendo "que se verificasse, mediante as informações acadêmicas, se estava em circunstâncias idênticas e
reclamando, no caso afirmativo, igualdade de tratamento': O atrevido protesto,
um tanto aberrante da disciplina militar, ficou sem resposta, mofando em algum
arquivo.
Afinal, chegam os exames. A banca é presidida pelo Chefe-de-Esquadra
José de Sousa Correia, que, entusiasmado com o brilho da prova de Teófilo Ottoni,
exclamou comovido: "Estudantes como este honram os professores e a própria
Academia': O diretor da Academia, Chefe-de-Esquadra Diogo Jorge de Brito,
fora testemunha do episódio. Dias depois, nomeado Ministro da Marinha, despachava o tal requerimento:
"Sua Majestade, o Imperador, atendendo ao que lhe representou o
aluno dessa Academia, Teófilo Benedito Ottoni, e a constar da informação que Vm. dita a seu respeito, em oficio de 28 do mês próximo
findo, ter ele sobressa(do entre todos os alunos acadêmicos como o
melhor estudante, há por bem conferir-lhe a praça de aspirante graduado em guarda-marinha, concedendo-lhe, para esse efeito, as dispensas necessárias. O que participo a Vm., para sua inteligência e
execução. Deus guarde a Vm. Paço, em 2 de dezembro de 1827 Diogo Jorge de Brito -Ao Sr. José de Sousa Correia':
Nunca tinha havido, nem na Armada brasileira, nem na Armada portuguesa, nobre ou plebeu que assentasse praça de aspirante graduado em guardamarinha. Muitas décadas depois, ele escreverá: "Assim, o primeiro ato de minha
vida dvica era um protesto, em nome do prindpio de igualdade, consagrado na
Constituição, e obtinha, em resultado, uma distinção honorifica: a praça de aspirante graduado em guarda-marinha. "
Em 1828, eram quatro os irmãos Ottoni que cursavam a Academia de
Marinha: Teófilo, Honório e, recém-chegados do Serro, Cristiano e Jorge. A casa
tornava-se numa república de estudantes, sob a presidência de Teófilo, "que exercia
autoridade incontestada e obedecida". Com o soldo de 12$000, abonado aos
alunos da Academia de Mafinha, abrem mão da mesada paterna. Para contrabalançar as coisas, Teófilo dá aulas particulares de latim e matemática elementar, o
que ajuda a prover a subsistência. Sem embargo dos pesados estudos de astronomia
e cálculo diferencial, e das horas dedicadas às aulas que ministra, Teófilo ainda
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arranja tempo para se ocupar de política. Cedo foi admitido à intimidade de Evaristo da Veiga e Bernardo de Vasconcelos, que o estimulavam, pressagiando-lhe
brilhante destino. A fama de seu talento transbordava da Academia. Depois, aquela
sedução no trato pessoal tinha qualquer coisa de dominante. Assíduo à livraria de
Evaristo, torna-se seu professor de geometria. "O disdpulo contava vinte e oito
anos, e o mestre dezenove", lembra Otávio Tarquínio de Sousa. Era a época das
sociedades secretas, focos da irrequieta propaganda liberal. Entre elas avultava o
Clube dos Amigos Unidos, de que proviria, mais tarde, o Grande Oriente do Passeio
Público. Clube político de fundo maçônico, nele militavam os maiores agitadores
republicanos da época, como Cipriano José Barata de Almeida. Conspirava-se no
Clube dos Amigos Unidos, que havia inscrito em sua bandeira: "A queda de Pedro I
e a implantação da República". Pois foi para essa célula revolucionária que Teófilo
se encaminhou, tornando-se secretário do Clube dos Amigos Unidos. "Não era o
chefé ostensivo, mas o dínamo principal, o agitador das ídéias e ações desse grêmio
secreto". Incansável, lança-se ao jornalismo, com grande sucesso. A Astréia, periódico da Corte, dirigido por Antônio José do Amaral e José Joaquim Vieira Souto,
publica-lhe os artigos, sob o pseudônimo de "Jovem Pernambucano". Na imprensa
da província, colabora, também intensamente, escrevendo para o Astro de Minas,
de São João de! Rei, e para o Eco do Serro, de Diamantina. Em fins de 1828, vai
assistir às eleições, na paróquia da freguesia do Sacramento. Aclamado escrutador,
pelo povo, é por este levado em triunfo para a mesa. E o guarda-marinha Teófilo
Ottoni, feito escrutador, esquece a sua condição militar, para se transformar em
simples cidadão. Como uma questão de ordem afetasse o Ministro da Guerra,
General Joaquim de Oliveira Álvares, discute-a com calor, propondo que se mui·
tasse o Ministro. A inconveniente atitude causa espécie, arrancando, entretanto,
aplausos da massa liberal.
Por esse tempo, ele havia terminado o curso da Academia de Marinha,
onde nunca deixara de ser o primeiro aluno, apesar de suas ocupações jornalísticas e políticas. Julgando-se incompatível com a inflexibilidade da disciplina
militar, pensa fazer-se engenheiro. Baseado em precedentes, requer licença para,
conservando o posto de guarda-marinha, continuar na Academia Militar os estudos
matemáticos. A permissão é recusada. Saído da Academia de Marinha, estuda
mecânica, como ouvinte de Joaquim José Rodrigues Torres, futuro Visconde de
Itaboraí, que o distingue como estudante e como correligonário político_. Em
companhia do mestre, amiúdam-se as visitas a Evaristo. Na livraria famosa, as
conversas se aquecem ao calor da filosofia política, criada pelos povos de lz'ngua
inglesa. Era de ver a eloqüência de Rodrigues Torres, doutrinando. Enamorado da
idade ciássica, Ottoni entrava agora em contato com o poderoso quadro das instituições anglo-americanas, minando o despotismo, pela lúcida definição dos Direitos
do Homem, de onde emergia a liberdade moderna, triunfante na democracia. No
espírito do guarda-marinha, era como se Roma, a eterna, se prolongasse nesses rijos
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ingleses, com sua civilização liberal e puritana, alimentando-se de ordem - a ordem
britânica - e cultuando na Justiça a devoção de um sentimento sublime.
Estimulada por Rodrigues Torres, a cultura anglo-americana vai tornar-se,
em Ottoni, a espinha dorsal de seu sistema pol{tico. Nela aprende os grandes pensamentos do liberalismo. O Congresso de Filadélfia, de 1774, havia definido "o estatuto clássico da liberdade civil e do direito à revolução". Mais tarde, em 1787, o
Segundo Congresso de Filadélfia proclamara a idéia federativa, como forma de
governo. A Revolução dos Estados Unidos era, assim, uma aurora de liberdade para
o mundo. Aliás, os seus principias já tinham inspirado a Inconfidência Mineira.
Em Teófilo Ottoni, essas idéias calam fundo. A revolução americana, com seu federalismo, sua filosofia de liberdade, seu respeito à dignidade humana, vai fazer dele
um de seus maiores apóstolos. De resto, o terreno estava apto a receber a semente
fecundadora. A preparação fora longa. A história de sua provz'ncia, ainda tinta de
sangue, apontava-lhe o caminho. Em pleno terror absolutista, aqueles rijos mineiros
nunca se haviam submetido. Já em 1720, o Conde dé Assumar escrevia desalentado
a E l-Rei de Portugal: "Majestade! Os povos das Gerais não se submetem aos ditames
da Coroa. Querem urna organização própria, como se já possuz'ssem a necessária
educação polz'tica ". Em 1788, às vésperas da Inconfidência, a provz'ncia estava mergulhada na conspiração. Tiradentes, alferes, tropeiro e mascate varava os quatro
cantos das Gerais, lendo e relendo para os companheiros uma cópia em francês, já
gasta e amarelecida de tanto uso, da Constituição americana.
A Revolução Americana continuava a trabalhar as elites. Depois de haver
inspirado a Inconfidência, animara a Independência e fazia agora a iniciação democrática, através de seus grandes nomes: U'ashington, Jefferson e Franklin. Jefferson,
então, caz"a como urna bênção nas lucubrações patrióticas da livraria de Evaristo,
porque "acreditava na igualdade humana, nos direitos naturais, na doutrina do
pacto social corno origem do governo, gqrantia e proteção dos direitos individuais,
e no direito à Revolução, quando os governos não cumpram os seus deveres."
Para Teófilo Ottoni, Jefferson era uma figura bem cara. Acostumara-se a
ouvir-lhe o nome, desde a infância, repetido em casa, a todo momento, pelo pai.
Aliás, o estadista americano era popular em Minas, onde se sabia da simpatia fraterna com que recebera o jovem inconfidente José Joaquim da Maia, prestigiando e
estimulando os conjurados de 89. Agora, através da pregação de Rodrigues Torres e
Evaristo da Veiga, iniciava-se no conhecimento da obra do libertador, em cuja filosofia polz'tica haveria de haurir os fundamentos de sua cultura democrática. Era-lhe
grato saber que Jefferson, o principal autor da emancipação americana, presidira e
inspirara a comissão que havia redigido o Ato da Independência. E mais ainda que,
formado no espzrito dos enciclopedistas, Jefferson representava, entre os chefes da
revolução americana, a ala mais extremada, a ala esquerda, proclamando como
sagrado o "direito à revolução".
Thornas Jefferson e Teófilo Ottoni. Dois nomes que se aproximam pelo
parentesco da predestinação histórica. Demais, os anos vão mostrar que o disdpulo
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fará das idéias do mestre o apostolado de sua vida. No entanto, essa amizade com
Rodrigues Torres, ma/visto pelo Ministério, acaba prejudicando Teófilo. Aos olhos
do Governo, o fato parecia mais grave em razão de haver o guarda-marinha, como
escrutador eleitoral, ousado multar o Ministro da Guerra. "Separar o disdpulo do
mestre transformou-se numa questão de Estado". Pelo Marquês de Paranaguá lhe
são dadas repetidas ordens de embarque, ora para as costas da África, ora para o
baixo Amazonas. Compreendendo que essas medidas são um castigo à sua atuação
polz'tica, Ottoni desgosta-se e requer baixa da Armada. Iam-se, assim, os galões do
oficialato, obtidos com honra. Feita com sacrificios, a carreira espedaçava-se,
inútil. Os antepassados genoveses teriam menos um almirante. Sempre fiel, Ho nó rio
acompanha o gesto.do irmão. Dispostos a abrir uma casa de comércio na terra natal,
fazem-se de viagem, nesse mesmo ano de 1830. Teófilo despede-se do mestre, que
fica na Corte, redigindo o Independente. E põe-se a caminho de Vila do Przncipe,
levando, em lçmbo de besta, penosamente, por aquelas montanhas sem fim, "como
signo de patriotismo e clava de combate, uma tipografia... "

***
A 4 de setembro de 1830, surgia a Sentinela do Serro, jornal que, de imediato, ofusca as outras folhas da provincia. No cabeçalho, devidamente paramen··
tada, uma sentinela em posição de sentido, tendo ao lado esta divisa buscada em
Jefferson: "O fim de toda associação polz'tica é a conservação dos direitos naturais e
impresáitiveis do homem; estes direitos são a liberdade, a segurança, a propriedade
e a resistência à opressão."
Nenhum dos jornais da época, inclusive os da Corte, observa Sisson,
"projligou com mais talento, com mais calor, com mais eloqüência, os fatais desmandos do Primeiro Reinado". Vibrante e revolucionária, escrita com veemência,
a Sentinela do Serro ultrapassa a projeção provinciana e repercute na Corte. Invocando a sua autoridade, transcrevem-na, freqüentemente, Evaristo da Veiga, na
Aurora Fluminense, e Rodrigues Torres, no Independente. Avançando, perigosamente, a Sentinela do Serro, ultrademocrática, proclama as excelências do regime
republicano. Investe, agressiva e insolente, contra a tirania. Na Corte, a Astréia
reproduz, em lugar de honra, um de seus artigos, sob a epigrafe "Caráter do Despotismo":
"O despotismo, que cimenta sua glória com as úígrimas da humanidade; o despotismo, que sufoca a voz da sabedoria, para não ouvir senão
o horroroso brado do capricho e das paixões, só foi estabelecido entre
os povos para os precipitar no abismo de males incalcuúíveis ".
E após uma tremenda catilinária, em que se vasculham "os anais do despotismo ":
"Povos! Abominais o despotismo! Se quereis ser felizes, exterminai-o
debaixo de qualquer forma em que ele apareça·:
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A Sentinela do Serro era, acima de tudo, uma incessante pregação democrática. Levantando altares à liberdade e evangelizando sobre prindpios constitucionais, iniciava o povo no conhecimento de seus direitos. E entre estes, na linguagem de sua divisa, estava a "resistência à opressão". Fazia-se, em suma, "o mais
forte baluarte das idéias democráticas, e a importância que as suas doutrinas deram
ao seu redator tornaram-no uma das principais figuras da revolução liberal. ".
A Revolução de 7 de Abril, que forçou Dom Pedro I à abdicação e ao
desterro, começou bem antes no Serro, sob a chefia do ex-oficial da Man"nha. A
Sentinela do Serro, em trepidante campanha, preparara a opinião pública. A 3 de
abril, Ottoni proclama aos serranos, chamando-os às armas "para deitar por terra
a tirania". No dia 6, com toda a solenidade, estala a revolução, jurando-se, no Paço
da Câmara Municipal, os Artigos do Compromisso, que ele próprio redigira, e em
que os cidadãos que os assinavam se obrigavam, entre outras providências, "a operar
em defesa da Pátria e da liberdade". A convenção eletrizada ainda fazia o juramento desse compromisso, quando o seu entusiasmo atingiu as raias do delzno,
com a leitura de um of(cio das mulheres de Vila do Prz'ncipe, apoiando a revolução. Página de uma beleza antiga, dela apenas se poderia dizer que é imortal na
memória do Brasil. Numa hora incerta, trazia aos homens de Vila do Przncipe a
certeza da solidariedade das mães, das esposas, das filhas e das noivas dos conjurados. Vinha escrita na linguagem simples da sinceridade espontânea. E era assinada por nomes venerandos, a começar pelo da catolidssima Dona Maria Salomé
de Queiroga:
"Senhores! As abaixo assinadas, convencidas da utilidade que
seguramente deve resultar da reunião patriótica de seus concidadãos
em prol da liberdade, e tendo notz'cia das prestações voluntárias que
os mesmos têm feito de suas pessoas e vidas, e de seus bens, lamentando a fraqueza de seu sexo, que as impede de empunhar as armas
para a defesa comum, vêm oferecer, espontaneamente, para a caixa
militar, suas jóias, seus serviços, quando sejam necessários. Além das
ofertas acima declaradas, onze das abaixo assinadas oferecem mais,
para a mesma caixa, 850$000. Vila do Prz'ncipe, 6 de abril de 1831."
Nessas palavras emocionantes palpitava a fé de velhos dias. A flama permanecia, através do tempo. O sentimento da provz'ncia, terrz'vel em sua insubmissão,
ali estava todo inteiro, intacto, impoluto. Teófilo Ottoni era a alma do movimento.
Precavido, comprara todo o chumbo, pólvora e ar~mento que havia no comércio
local. De 4 a 22 de abril, quando chegam ás -informações sobre a abdicação do
Imperador, Vila do Przncipe foi uma praça de guerra, em rigorosa prontidão.
Ora, a crise da vitória, após o 7 de Abril, foi tremenda. A opinião estava
tripartida. Os exaltados, liberais federalistas, imaginando a República. Os caramurus, reacionários absolutistas, sonhando com a restauração. E os moderados,
liberais monarquistas, "evitando dois perigos extremos que se fronteavam: a República prematura e o absolutismo revivente", para repetir as palavras de Euclides
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da Cunha. Obra dos "exaltados", o 7 de Abril havia de inspirar-se, necessariamente,
no espetáculo da grande democracia do Norte, dominada pelos ideais de federação.
Bater-se por esta, equivalia bater-se pela liberdade. Num resumo cintilante do pensamento liberal, escreveu Tavares Bastos: "O Novo Mundo fez a federação paládio da
liberdade". No fundo, o objetivo do movimento era a República. No entanto, tornava-se mais simples e menos alarmante, do ponto de vista exaltado, fazer a campanha em nome da federação, etapa da conquista republicana. Da( a agitação federalista elevada ao extremo. Apossando-se da revolução, entram os moderados a
desfigurá-la. Surpreendido, bruscamente, pelo imponderável do jogo polz'tico,
Ottoni se vê em posição dzfz'cil. O únpeto é no sentido de permanecer firme com
os exaltados. Mas estes, ao invés de criarem uma oposição regular, "começaram a
revolver os mais perigosos instintos da nossa sociedade, chamando em seu apoio a
espada de soldados indisciplinados, quando se tratava da solução das mais graves
questões constitucionais': E isto esbarrava em sua formação eminentemente civil.
Nessa emergência, ele se fecha no drculo da própria consciência. E a Sentinela do
Serro, à feição de uma fortaleza sitiada, abre fogo por todos os lados: contra os
"cararriurus", que conspiram a volta do absolutismo; contra os "moderados", que
desfiguram a revolução; e contra os "exaltados", ern aliança com a anarquia. Sem
embargo, Ottoni vê, com melancolia, a perda da revolução, desgarrada do rumo
original: "Não querem compreender", escreve, "que, no dia 7 de abril de 1831, o
povo e a tropa, reunidos no Campo da Honra, ao grito significativo de "Viva a
Federação", quando, simultaneamente, se faziam pronunciamentos idênticos em
Minas e na Bahia, tinham consumado uma revolução como a de 1688 na Inglaterra". E com uma ironia amarga: "O 7 de Abril foi uma verdadeira journée des
dupes".
Assim era, na verdade. A revolução tinha perdido o .ritmo. "O 7 de Abril
foi meia vitória. Não era a República que triunfava, mas o despotismo que ca(a ".
O movimento gastara-se no próprio atrito e já não podia reconhecer os seus evangelizadores. "Não conseguiram nenhum dos seus grandes objetivos, fora a destituição do Imperador. Depois do 7 de Abril, perdem terreno dia a dia", observa
Pedro Calmon. Esse decl(nio há de acentuar-se, no correr dos anos. A reação monárquica, soberba, centralizadora, vai avassalar tudo.
Logo nos primeiros meses que sucederam ao 7 de Abril, a agitação federalista, nqs seus excessos., que os desordeiros exploravam, criava o perigo da
secessão. Os "exaltados", que haviam chamaào em seu "tipoio elementos anarquistas, eram agora por eles envolvidos. Para muitos, a solução seria a ditadura
militar. Teófilo Ottoni, entusiasta da Revolução Americana, tinha presente as
palavras de Washington ao Congresso Americano: "Eu me lembrarei sempre de que
a espada, à qual recorremos, em última instância, para a defesa de nossas liberdades, deve ser deposta, logo que estas liberdades estiverem firmemente estabelecidas". Ora, secessão ou ditadura militar, eis um dilema sombrio. As circunstâncias eram bem dif(ceis. Fazia-se mister que os homens fossem prudentes, agindo
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como estadistas e não como facciosos. Debaixo desse pensamento, Ottoni transige
com a monarquia constitucional. "Em tal contingência, o redator da Sentinela do
Serro preferiu acostar-se ao prindpio monárquico, contanto que a monarquia
fizesse, por meio de reformas legais na Constituição, largas concessões ao espzrito
democrático. "
O jovem jornalista via claro no meio da balbúrdia. O primeiro mal a corrigir estava no desgaste da opinião, fragmentada em três partidos antagônicos. Az'
se localizava o foco da infecção, responsável por essa indisciplina, nos homens e
nas coisas, e que era bem um retrato da época. Necessariamente, haveria de ocorrer-lhe o pensamento de Maquiavel - dividir para reinar - que encontrava nessa
barafunda um excelente campo de cultura. Pois não era essa a filosofia da desordem, conduzindo ao despotismo, pela tirania de um só, ou à anarquia, pela tirania
das massas? Ele mesmo o dirá, mais tarde:
"Mas ainda na agitação e devaneio da luta, o redatorda Sentinela
do Serro nunca sonhou senão a democracia paczfica, a democracia da
classe média, a democracia de gravata lavada, a democracia que, com
o mesmo asco, repele o despotismo das turbas ou a tirania de um só".
Desse jeito, a Sentinela do Serro, em longo artigo, expõe a transação de
prindpios, mediante a qual se devem fundir as duas nuanças do Partido Liberal
(exaltados e moderados):
"Somos de opinião que se deve lentamente republicanizar a Constituição do Brasil, cerceando as fatais atr!buições do Poder Moderador,
organizando em Assembléias Provinciais os Conselhos Gerais das Provz'ncias, abolindo a vitaliciedade do Senado, e isto desde já".
Tais reformas na Constituição, democratizando-a, eram as condições de
seu apoio aos "moderados". Nelas estava bem vivo o sentimento federalista, com a
autonomia das provz'ncias, através da assembléia. A Sentinela do Serro garantia,
aliás, a seus leitores que, em circunstâncias análogas, Washington, Jefferson ou
Franklin, decidindo dos destinos nacionais, teriam agido dessa forma.
Ora, pouco tempo depois, o programa de reformas constitucionais da
Sentinela do Serro tinha sanção legal em projeto de lei da Câmara dos Deputados,
nos moldes sugeridos pela folha provinciana. Desde então, em todas as tribunas
polz'ticas, a reforma da Constituição passou a ser a ordem do dia. Duas forças,
todavia, entravavam a sua marcha: os "caramurus", que, fortalecidos pela desavença de seus vencedores, conspiravam a volta ao antigo regime, e o Senado, cujo
sentimento absolutista era bem conhecido. Havia mesmo o pensamento generalizado de que o projeto de reforma constitucional, já aprovado pela Câmara, naufragaria infalivelmente no Senado. Diante disso, os reformistas voltavam à técnica das
sociedades patrióticas, que se multiplicavam. Na corte, a principal era a Defensora,
onde pontificava Evaristo da Veiga. Em começos de 1832, Ottoni funda, em Vila
do Prz'ncipe, a Sociedade Promotora do Bem Público. E como a reforma constitu-
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cional era uma conquista de que o Partido Liberal já não podia prescindir, a associação entra a agir. Orientada por Ottoni, a Promotora do Bem Público articula um
vasto golpe de Estado eleitoral, visando a salvar o projeto que a Câmara aprovara.
Dirige-se, em circular, a todas as municipalidades e sociedades patrióticas do Império, lembrando "existir no Senado o primeiro escolho a evitar". E em linguagem
candente:
"O Senado, esquecendo-se do cumprimento de seus mais sagrados
deveres, ou antes, sendo conseqüente com a sua péssima organização e
influência que na sua eleição exercitou o despotismo, esmera-se continuamente em excogitar tropeços ao andamento das instituições que
possuimos e ao estabelecimento daquelas de que necessitamos. À vista
disto, julga a Sociedade Promotora do Bem Público que os brasileiros
devem prevenir o caso de que o Senado não anua ao projeto das reformas, aprovado na Câmara dos Deputados."
E após várias considerações, propõe que se dêem poderes constituintes
aos futuros deputados para reformar a Constituição, na forma do projeto, "fazendo-se a reforma independentemente do Senado ". O efeito em todo o Império foi
o de uma revolução iminente. Uma bomba atirada em pleno Senado não teria
produzido mais escândalo. Era o cúmulo. Tão arrojada iniciativa da Sociedade
Promotora do Bem Público devia causar grande abalo ao Paz's. Os moderados,
que estavam no governo, não podiam dar de súbito a sua adesão à ousada medida,
planejada em uma vila do interior, sem o seu beneplácito. A imprensa do poder
imaginava a Pátria em perigo e a anarquia levantando a cabeça, se se desse ouvido
ao convite da Promotora do Bem Público. Na Aurora Fluminense, Evaristo batizava a famigerada circular com o epz'teto de Encíclica Promotora ...
A perseguição se desencadeou terrivel. Insolente, reagindo à altura, a
Sentinela do Serro foi processada e teve que interromper a publicação. Dispersados, os membros da Promotora do Bem Público se viram na contingência de
deixar o campo aos adversários. E um frio ostracismo desceu sobre os "constituintes do Serro ... "

***
Arredado da cena, Dttoni volta a dedicar-se aos interesses da casa comercial que, com Honório, montara em Vila do Principe. Desta vez o ostracismo
parece irremediável. Sentindo repulsa por caramurus e anarquistas e, já agora,
perseguido pelo governo dos moderados, "recolheu-se a quartéis de inverno e
passou a viver retirado, na mais perfeita abstenção". O palco movediço da polz'tica
transformava-se, todavia. A perseguição aos reformistas havia animado a reação
caramuru, aliás estimulada também pelo Senado. E um mês após o fechamento
da Promotora do Bem Público, os caramurus se levantavam em armas, na Corte,
a 17 de abril de 1832. Prontamente sufocado pela Regência, o movimento valia,
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no entanto, por uma lição, alertando o Governo contra a intenção restauradora
dos caramurus. Os moderados voltam-se, então, para os exaltados. Querendo o
seu apoio, apelam, por uma dessas contradições usuais na vida dos partidos, para
o mesmz"ssimo recurso que propusera a Promotora do Bem Público: reforma da
Constituição, independentemente do Senado, transformando a Câmara dos Deputados em Assembléia Constituinte... Concertado por regentes e ministros, o golpe
de Estado é desferido na Câmara, a 30 de julho de 1832. E fracassa pela defecção,
à última hora, de alguns deputados esquecidos dos compromissos assumidos.
De qualquer modo, o acontecimento justificava os "constituintes do
Serro". No ostracismo, era-lhes grato ver os moderados aderirem às suas idéias.
'~ Sociedade Promotora do Bem Público estava justificada! Triunfava logo depois
de proscrita. Os moderados, cinco meses depois de haverem condenado a Promotora e a Sentinela do Serro, apresentavam-se em campo com a mesma bandeira,
proclamando os mesmos principias, visando ao mesmo fim". O malogro do golpe
de 30 de julho elevara ao poder o Ministério dos 40 dias, que trouxe novos estz"mulos aos "caramurus ", mais do que nunca dispostos à restauração de Pedro I
Diante do perigo comum, solidarizam-se na oposição exaltados e moderados.
Reconquistam o poder, arvorando a bandeira da reforma constitucional. E encarecem a sua necessidade, apontando os perigos para a Nação, se o Senado não aquiescer. Nos debates e na imprensa, lançam mão de um recurso destinado a amedrontar
os adversários da reforma: pintam com cores terriveis a Encíclica Promotora e a
República de São Félix na Bahia... Ou se fazia a reforma, com aquiescência do
Senado, ou então a Encíclica Promotora, sanguinária, subversiva, medonha, poderia
reacender no Pais a f/ama convencionalista. O programa da Promotora do Bem
Público havia sido adotado, no entanto, item por item, pelos pregoeiros da reforma
constitucional... Realizadas, enfim, as eleições para a Assembléia Constituinte, não
houve lugar, na representação de Minas, para Ottoni, que fora na provz'ncia o primeiro arauto dà reforma. Alegou-se que, com vinte e quatro anos, ele não podia
ser deputado, por falta de idade legal. E fizeram-no suplente. A verdade era outra,
porém. Aquela mocidade insubmissa importunava os potentados do dia.
Em 1833, explode nova reação "caramuru ". Os absolutistas promovem
uma sedição militar em Vila Rica, depondo o Governo legal presidido por Manuel
Inácio de Melo e Sousa, depois Barão do Pontal. Bernardo de Vasconcelos, VicePresidente, recebe ordens de abandonar a provz'ncia, acompanhado por forte escolta
de soldados. Liberal em sua grande maioria, Minas se coloca, intransigentemente,
contra os sediciosos. O povo de Queluz liberta Bernardo de Vasconcelos, que instala
o Governo em São João deZ Rei, promovendo a resistência, com o apoio quase
unânime da provincia. Quando a Regência designa o General Pinto Peixoto, honrado e bravo soldado, para combater a sedição, este, que partira da Corte levando
apenas os ajudantes-de-ordens, encontra o povo mineiro mobilizado. E facilmente
organiza um exército, cercando os rebeldes em Vila Rica. Em Vila do Principe,
mal chega a notz'cia da insurreição, Teófilo Ottoni, fazendo-se o centro do movi-
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menta no Serro, organiza um batalhão de voluntários, que não custou um vintém
ao Tesouro público. E numa manhã clarz"ssima de março, à frente de seus homens,
marcha ao encontro dos insurretos de Caeté, que formara ao lado da rebelião.
Entrementes, durante o avanço da coluna do Serro, os sediciosos de Vila Rica se
haviam rendido. Assim, os chefes rebeldes de Caeté, Dr. Jacinto Rodrigues Pereira
Reis, Cel. José de Sá Bittencourt e seus irmãos, "na certeza, que não foi iludida,
de que no acampamento dos serranos livres seriam tratados cavalheirescamente,
caminharam muitas léguas ao seu encontro, para entregar-lhes de preferência as
suas espadas". Terminada a expedição, Ottoni regressa à Vila do Principe "com a
consciência satisfeita, por haver cumprido o dever que o chamara às armas."
Ao cabo de tanta celeuma e de tantas lutas,. a reforma constitucional é
aprovada pela Assembléia Constituinte. É a lei de 12 de agosto de 1834, que toma
o nome de Ato Adicional. Ottoni aplaude com entusiasmo o acontecimento. E
com que orgulho. Fazendo parte da Constituição do Império, lá estava o programa da Sentinela do Serro, exposto à ·consideração pública, três anos antes.
Os Conselhos Gerais das provindas tinham sido convertidos ein Assembléias Legislativas. O Conselho de Estado suprimido, anulando, em sua essência, o Poder
Moderador. De suas idéias, apenas uma não havia vingado: o Senado continuava
vita lz'cio.
Os "constituintes do Serro", na linguagem irônica da Corte, acabavam
de lavrar uma estupenda vitória. Lá do interior de Minas vinham de ditar leis ao
Império. E leis sábias, leis democráticas, que traziam um novo alento ao velho
sonho federalista. Sobravam razões ao Serro para se envaidecer, nesses grandes
dias nacionais. Teófilo Ottoni elevara-o a alturas imprevistas. Era a Sentinela do
Serro repercutindo em todo o Paz"s. E a Encíclica Promotora, com o seu atrevimento. E o 7 de Abril, que se antecipara à própria Corte. E a sedição de Vila Rica,
que mobilizara contra ela todos os patriotas. E agora ...
O Ato Adicional tinha nascido numa modesta redação de Vila do Prfncipe. Mais do que uma página da. Constituição, era um compromisso. Significava
ii recz'proca transação de princz'pios, pela qual, em benej{cio da unidade do Império, se haviam fundido as duas nuanças do Partido Liberal: a idéia republicana
transigindo com a monarquia constitucional, mediante largas concessões à democracia, triunfante no espznto de federação, através da autonomia das provincias.
Homem de uma só cara e de um só parecer, Teófilo Ottoni levará às últimas conseqüências o respeito a esse compromisso. "Tendo fé no governo do povo por si
mesmo", apóstolo dessas franquias provinciais, ele defenderá o Atá Adicional
pelos anos a fora. Como se teimasse em não envelhecer, absurdamente fiel aos
primeiros sonhos da juventude.
~;·**

Em 1835, sem solicitação de sua parte, é eleito deputado à primeira
Assembléia Legislativa da Provz'ncia de Minas. Serve em duas legislaturas, de
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1835 a 1839. Cheio de serviços, laureado de titulas à benemerência de sua provincia, elege-se, enfim, com o voto dos liberais, Deputado ao Parlamento Nacional
para a Quarta Legislatura ( 1838-40). Teófilo Ottoni surgia deputado numa situação
bem estranha, nesse ano da graça de 1838. Empolgando o Governo, a "reação
monárquica" dominava toda a cena. O "regresso" estilizava-se, jugulando o espirito democrático. Vitoriosos nas urnas, os conservadores estavam no pleno fastigio
do poder. Araújo Lima fora eleito Regente. O Ministério, organizado em 19 de
setembro de 1837, tinha conquistado, parlamentarmente, as pastas, integradas com
os grandes nomes de Bernardo de Vasconcelos, Calmon, Maciel Monteiro, Rodrigues
Torres e Rego Barros. Era tão brilhante esse Governo, que ficou desde logo conhecido como o "Ministério das Capacidades': Demais, tudo havia mudado. Bernardo
de Vasconcelos, Honório Hermeto Carneiro Leão e Rodrigues Torres, seus antigos
companheiros de 31, agora servindo ao reacionarismo. 'Um abismo cavara-se entre
Ottoni e os velhos amigos. Aqueles homens já se não compreendiam. Como parecia
grande a distância moral que separava os tempos em que Rodrigues Torres, seu
mestre, doutrinava, incendido de eloqüência, sobre Jefferson e Washington, na
livraria de Evaristo. Daquele grupo, apenas ele não mudara. Não mudaria. Envelheceria leal aos seus começos. E ensinaria ao mestre Rodrigues Torres, matemático
ilustre, a lição que este não podia entender: a virtude da linha reta ...
Sua estréia na Câmara, combatendo o reconhecimento de Carneiro Leão
como deputado por Minas, e depois o ataque ao beija-mão, atritando-se com Bernardo de Vasconcelos, Ministro do Império (ver os episódios no capz'tulo Advertência, deste livro}, lhe granjeiam a hostilidade da Câmara. Esta, conservadora em
sua maioria, dominada pelos representantes da aristocracia fundiária do Pais, não
podia ver, sem desconfiança, o moço plebeu, cujo passado revolucionário era bem
conhecido. De resto, Carneiro Leão e Bernardo de Vasconcelos eram os dois
maiores nomes do situacionismo. Egressos das fileiras dos moderados, haviam
formulado, pela palavra do segundo, a doutrina do Terceiro Partido, o Partido do
Centro ou do Regresso, definido comô "recursD contra desatinos". Do Regresso
nascia o Partido Conservador, ao qual se opunha, desde logo o Progresso, a saber,
o Partido Liberal. E o Ato Adicional era, paradoxalmente, o pomo de discórdia,
a linha divisória das duas forças agora antagônicas. Se de um lado consultava aos
interesses da Nação, do outro não acautelava as instituições vigentes. Dai a "reação
monárquica", levada a cabo pela Regência Araújo Lima, e fortemente amparada
pelos conservadores.
A verdade é que esses fatos repercutiam em favor de Teófilo Ottoni. Punham-lhe à prova a eloqüência e a bravura, ao haver-se com Vasconcelos e Honório
Hermeto, futuro Marquês do Paraná, as duas grandes figuras do tempo. Injuriando
ou louvando, a imprensa da Corte, um mês após a abertura da Câmara, tinha feito
do jovem deputado Teófilo Ottoni um nome eminentemente popular. E, como era
natural, todo esse ruz'do, retroagindo, trazia à tona da publicidade sua movimentada
história polftica, onde avultava o fato de haver sido, em todo o fmpério, um dos
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maiores baluar'tes da Revolução de 7 de Abril e do Ato Adicional. E o povo começou, desde então, a aplaudir o tribuno. Na Câmara, Ottoni se havia imposto. Sabiam, agora, que não recuava em circunstância alguma. E que tinha a palavra fácil e
atrevida. Ele resume o seu plano de ação parlamentar. "A verdade do Ato Adicional - eis o meu programa. A defesa dos oprimidos, que os há numerosos, e a
economia na distribuição do suor dos contribuintes- eis a minha missão."
Ora, do lado conservador, sob a inspiração do "regresso", a grande cogitação era precisamente a reforma do Ato Adicional. No projeto de resposta à Fala do
Trono, subscrito por Antônio Carlos, José Clemente Pereira e Carneiro de Campos,
aludia-se abertamente ao intento, com a frase capciosa de que a Câmara estava "disposta a sustentar, na sua essência", o Ato Adicional. Este, rezava o projeto, "tem
suscitado dúvidas graves e gerado conflitos perigosos à paz do Império, pelos
termos vagos, obscuros e inexatos com que foram redigidas algumas de suas disposições". Por isso, a Câmara trabalharia por "esclarecer o que há de vago, e por fazer
desaparecer, pelas regras de uma sã hermenêutica, qualquer inteligência que pareça
estar em contrádição com o rigor de nossos princz"pios democráticos". Era o bastante. Ottoni apresenta um projeto, de sua lavra, substitutivo ao da comissão, onde
se liam estas palavras:
"A Câmara dos Deputados, fiel aos seus juramentos, está firmemente decidida a sustentar o Ato Adicional, hoje parte integrante da
Constituição do Estado, e não se recusará, Senhor, a fixar a inteligência
de algum artigo dele, quando, depois de maduro exame, se convencer
ser duvidoso o seu literal sentido. "
Sobe freqüentemente à tribuna para defender o seu projeto, invectivando
os contrários, que "querem monarquizar a Constituição". E a Câmara tem, assim, a
oportunidade de ouvir, aliás um tanto aturdida, esse oficial de Marinha a discutir,
provectamente, intrincadas questões de Direito Público. Os debates se acendem.
A Câmara se divide, acirradamente, em torno de Teófilo Ottoni. A minoria liberal
adota a sua emenda, "que consagra como artigo de fé a fidelidade aos prindpios do
Ato Adicional". Nessa oposição, avultam, entre outros, os nomes tradicionais de
Montezuma, Limpo de Abreu, Álvares Machado. E ela cerra fileiras por aquela
emenda, "elevada às alturas de um programa politico e proclamada como simbolo
e bandeira da oposição". É a lúcida voz de Montezuma quem o afirma. Adotando,
com entusiasmo, o simbolo erguido por Teófilo Ottoni, lembra que ele pode servir
de flâmula ao Partido Liberal. E dá-lhe um nome, destinado a longa duração: Bandeira das Franquias Provinciais. A definição era lógica, porque o Ato Adicional, estimulando a autonomia das Provincias, revigorava a idéia federalista. A Bandeira das
Franquias Provinciais fazia-se, incontinenti, o grande motivo da imprensa liberal.
E o Deputado Teófilo Ottoni, que dera um nome à causa e um sentido à luta
comum, passava a ser o homem do dia. Essas lutas ganhavam para ele a tradição de
um prestigio, não apenas no seio do povo, porque também nas elites intelectuais.
A pena irreverente e culta do jornalista fizera-se fá conhecida. Ouvia-se, agora, a
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voz moça, eloqüente e erudita, do tribuno. A 22 de outubro de 1839, o Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro abre-lhe as portas ilustres, tornando-o seu membro
correspondente.
Cônscia de sua força, a oligarquia conservadora desfere o golpe, na sessão
de 1839. Chegava ao fim aquela turra com o Ato Adicional. A t{tulo de interpretação, a maioria apresenta um projeto de reforma da lei federalista. A oposição
liberal ecoa na Câmara, arrogante, atrevida. As grandes vozes do partido causticam
com vigor a inconstitucionalidade da medida. Teófilo Ottoni produz longos e meditados discursos, ocupando dias a fio a tribuna. Argumenta com agudeza, trazendo
à baila as instituições dos Estados Unidos, que conhece, profundamente. "Deve-se
antes alargar do que restringir as faculdades provinciais". Demais, o projeto é "contraditório, absurdo, incoerente, inconstitucional!" E historia, e confronta, e aduz,
e esbraveja... Em vão. Por uma votação compacta, o projeto é aprovado pela maioria. Transforma-se, depois, na "lei de interpretação" do Ato Adicional, promulgada
a 12 de maio de 1840. A Reação vencia de novo, e com estrondo. O Regresso vingava-se. E esse triunfo seria de uma placidez infinita se, lá fora, fortalecida nos próprios reveses, incendendo os ânimos e animando a resistência, não tremulasse a
Bandeira das Franquias Provinciais, moça, impávida, insolente ...

***
Em 1840, sob o guante da Reação vitoriosa, os liberais agarram-se à idéia,
que não era nova, de elevar ao trono o jovem Imperador, antecipando-lhe a maioridade. Nitidamente partidária, a Regência Araújo Lima se havia transformado em
poderoso instrumento do Regresso. Derrubá-la, pois, era um imperativo categórico.
Demais, o pensamento da maioridade antecipada tornava-se tanto mais popular,
entre os liberais, quanto, se o não esposassem, fá-lo-iam os conservadores, num
desses irônicos paradoxos da vida polz'tica... A adesão do Partido Liberal "foi determinada não só pelo receio da fragmentação do Brasil, senão também pelo temor de
vê-lo submergir-se na sangrenta anarquia do caudilhismo e do cãciquismo ". Para
Ottoni, as vantagens da aventura ciframm-se em "salvar do naufrágio as conquistas
que o espz'rito progressista havia, pacificamente, durante os primeiros anos da minoridade e nos últimos do reinado anterior, consagrado em leis constitucionais e regulamentares - obstar a torrente de reação em que os retrógrados ameaçavam tudo
submergir". Embora pensando fazê-la em "égide dos prindpios liberais", ele aceitava contrafeito a maioridade. O destino era inexorável com esse puritano. Punhalhe diante dos olhos a terr{vel filosorza de Maquiavel. Lançava-o nas pontas do
sombrio dilema do jogo polz'tico que, não permitindo a escolha entre o bom e o
mau, força o jogador a optar entre o mau e o pior. A maioridade não era uma
aspiração, mas uma imposição do momento histórico. Espécie de remédio heróico,
última instância do desespero ...
Conspira-se, em grande sigilo. Sob a orientação do Senador José Martiniano de Alencar, organiza-se, em estilo maçônico, o Clube da Maioridade. Nele
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ingressam, desde logo, os Deputados Antônio Carlos, Martim Francisco, Peixoto
de Alencar, José Mariano e os Senadores Vergueiro, Costa Ferreira, Holanda Cavalcanti e Paula Cavalcanti. Adesões poderosas reforçam a sociedade secreta. São os
Deputados Teófilo Ottoni, Limpo de Abreu, Montezuma, Marinho, José Feliciano
e o Senador José Bento. O compromisso é solene: "Juro promover, por todos os
meios "ao meu alcance, a maioridade do Imperador, o Senhor D. Pedro li, e guardar
inviolável segredo sobre tudo quanto se passar nesta Sociedade". Estabelece-se um
plano de ação. Três são as condições indispensáveis ao êxito do golpe: assentimento
do Monarca, votação das Câmaras, apoio da opinião pública. Age-se com método,
sorrateiramente. No Parlamento, cabalam-se, à socapa, os sufrágios. O Imperador,
habilmente· trabalhado pelos Andradas, adere à conspiração. Obtida esta adesão,
discute-se no clube um projeto de maioridade, desde logo acompanhado de diversas
providências, entre elas a criação de um Conselho de Estado. A medida cinde os
conspiradores, porque Teófilo Ottoni e Marinho, fiéis ao Ato Adicional, recusam-se
a aceitá-la. Limpo de Abreu salva, diplomaticamente, a situação, propondo que se
destaquem as duas idéias, a serem apresentadas em projetos distintos -Maioridade
e Conselho de Estado. A proposta é aceita. Assim, "trabalhariam, todos, para a
maioridade, separando-se, segundo a convicção de cada um, com respeito ao Conselho de Estado."
Tudo se havia processado debaixo de grande segredo. Desse modo, o projeto de maioridade proposto no Senado, onde eram em maior número os votos
favoráveis, surpreendia, em 13 de maio, os conservadores. Estes, porém, logo
refeitos, assumem uma bela posição. Honório Hermeto, seu lz'der, com uma estratégia fina, não se opõe, abertamente, à maioridade. Protela-a, ganhando tempo,
dirigindo-a para o terreno legal. O art. 121 da Constituição não deixava dúvidas.
"O Imperador é menor até a idade de dezoito anos completos·: E D. Pedro li
estava, ainda, nos seus quinze anos incompletos. A 13 de maio, Honório Hermeto
apresenta à Câmara um projeto de reforma do art. 121 da Constituição. "Com esse
fim, recomendava que, nas próximas eleições, viessem os deputados investidos dos
poderes necessán'os para essa alteração". Golpe de mestre! A Câmara só se renovaria em 1842. A oligarquia conservadora, "que rasgara violentamente a Constituição na interpretação do Ato Adicional", assumia, perante o Pazs, uma bela
atitude. Defendia, com Honório Hermeto, o respeito à verdade constitucional.
A dialética poderosa do estadista esmagava os liberais. Desorientados, passam a
desmandar-se na tribuna, traindo as próprias convicções com a tese de que "o art.
121 não era constitucional". Emaranhados em sutilezas jurídicas, desmentindo-se
a si mesmos, apegam-se a tudo. Martim Francisco chega a apelar para os prindpios
metafísicos de Kant... "Quem não perdia o prumo nas discussões da Câmara, debatendo em plano mais alto, era Teófilo Ottoni, o prestigioso liberal mineiro. Não se
atrapalhava nos enredados bizantinismos das interpretações jurídicas: se a maioridade poderia ser feita por lei ordinária ou pela reforma constitucion,v~
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salus populi, motivo de salvação pública, como lei suprema", escreve Cláudio
Ganns.
Tomado pelos acontecimentos, Ottoni se via numa difícil conjuntura. Era
pela maioridade, mas não podia admitir a fórmula adotada pelos companheiros: a
inconstitucionalidade de um artigo da Constituição. O precedente seria perigoso.
Demais, isso não rimava com a rigidez de seus princípios. "A escola do liberalismo
verdadeiro é a escola da legalidade e da ordem bem entendida. Mas cumpre confessar que circunstâncias se dão em que a letra da lei mata, e o espírito vivifica. Para
aproveitar-se uma ocasião fugitiva de fazer o bem ao País - diz Jefferson - é lícito
ir além da Constituição". Fortalecido na lição do mestre, é com absoluta confiança
que, a 17 de julho, ocupa a tribuna para um longo e belz'ssimo discurso, discutindo
o projeto l{onório Hermeto:

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, os nobres defensores do projeto
parece que hoje tomam o conselho que Filipe II dava aos estadistas.
Dizia este monarca que o homem polz'tico devia constantemente voltar
as costas para o alvo a que pretendia chegar, e proceder como os remadores que, sentados nos seus bancos, voltam as costas para onde a força·
de seus braços impele a embarcação. Ora, os nobres defensores do
projeto voltam prudentemente a cara para São Cristóvão, mas remam
para a rua dos Arcos... (Risadas e apoiados.)
A Câmara aplaude a tirada. Ela aludia à política conservadora, que não
condenava às claras a maioridade. Em São Cristóvão estava o palácio do Imperador,
e na rua dos Arcos a residência do Regente, sustentáculo dos oligarcas. O orador
continua. Há um ponto a cujo respeito precisa manifestar-se. Para seus amigos maioristas, todo o mal provinha de que "os regentes não tinham o prestígio do nascimento e eram homens do povo". Contrariando os companheiros, ataca de frente
esse "prestz'gio da nobreza", em cuja origem estaria a própria essência do direito
divino:
O SR. OTTONI - O prestígio do Sr. D. Pedro li nasce do campo da
Aclamação, onde seu pai foi aclamado Imperador do Brasil, não porque
descendesse de uma antiga linhagem de Reis da Europa, mas porque,
compreendendo bem as necessidades do País, pôs-se à frente de nossa
independência e soltou nas margens do Ipiranga o grito famoso: Independência ou Morte! Se acaso sucedesse que, em vez de ser o primeiro
Imperador do Brasil, descendente da Casa de Bragança, quem se pôs à
frente deste movimento, verdadeiramente nacional, que nos elevou à
categoria de nação, fosse outro herói, como João Fernandes Vieira
(herói das guerras contra o domínio holandês), e a Nação tivesse colocado a coroa sobre a sua cabeça, o Sr. D. Pedro li, descendente desse
outro herói, e não filho dos Reis, não teria menos prest{gio. (Sussurro
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de reprovação.) O prestigio do Sr. D. Pedro li nasce da Constituição
e da aclamação, pela qual o povo elevou o primeiro Imperador ao trono
que ele tinha erigido ...
As palavras ecoavam, estranhamente, na Casa, atônita de tanta ousadia.
E em meio às reprovações, ele continua, com uma indzferença soberba:
O SR. OTTONI - Quando se tratou da reforma do Ato Adicional,
e em outras ocasiões, pronunciei-me contra a onipotência parlamentar.
Tenho declarado que devemos considerar constitucional tudo o que
existe na Constituição. Por conseqüência, quando aparecer o projeto
de maioridade de Sua Majestade, o Imperador, eu votarei por ele, mas
pela razão da conveniência (apoiados), pondo de parte a questão da
constitucionalidade. E isso porque, segundo os meus principias, em certas circunstâncias e ocasiões, pode o executor das leis e da Constituição
tomar sob sua responsabilidade o não proceder inteiramente de acordo
com a letra e mesmo o espzíito da lei, quando motivos muito poderosos
justificam este procedimento.
Digo a minha opinião francamente, e, quando aparecer em discussão
na Casa um projeto a este respeito, tomarei sobre mim a responsabilidade e falarei à Nação: "A minha convicção me diz que este artigo é
constitucional; eu tenho receio de que a assembléia geral entre na discussão de quais são os artigos constitucionais e de quais o não são.
Entretanto, o Governo atual, pela maneira por que procede, abisma a
Nação. O meio constitucional que simpatizaria mais com os meus
principias, e que se acha consagrado na Constituição, é inexeqüz'vel,
porque não cabe no tempo. E quando não seja inexeqüz'vel, trará em
resultado tomar-se a medida daqui a dois anos, tempo bastante para
acabar de perder-se a Nação'~ Assim, posto aqui por meus constituintes, para velar na guarda da Constituição e das leis, tomo sobre mim
esta responsabilidade de emitir um voto, não no rigor dos meus prindpios, mas porque as circunstâncias do Paz's o exigem. À vista desta
declaração franca e leal, os meus constituintes decidirão se agi bem ou
mal; eles, ou me darão o bill de indenidade, ou, lançando-me fora dos
bancos desta Casa, manifestarão que desaprovam e que censuram o
meu procedimento.
Um profundo silêncio cai no recinto. Os conservadores mantêm-se calados.
Os liberais, que se batem quand même pela maioridade, alegando hipotéticas inconstitucionalidades, emudecem, ouvindo o companheiro divergir de seus processos.
Teófilo Ottoni fica em unidade. Só. Com sua consciência, suas convicções, sua lealdade. Da bancada conservadora, ergue-se, porém, Honório Hermeto Carneiro Leão.
Aquela atitude calara fundo no espzrito do futuro Marquês do Paraná. E comemoção (Jornal do Commercio, 19/07/1840):
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O Sr. Carneiro Leão - Parece-me que os meus ilustres adversários
não estão fortes: um só é que o está, porque foi sincero. (Apoiados.)
Eu sou como esse nobre Deputado, Sr. Presidente. Eu o aplaudo, porque a sua linguagem não é parecida com a de seus nobres aliados, alguns
dos quais têm desmentido todos os seus precedentes. Eu muito aplaudo
que este nobre Deputado pudesse sair, do meio de tanta poeira, radiante, e conservando seus prindpios. (Apoiados.) Afaste-se tudo quanto diz respeito ao ódio que tem contra a administração, afaste-se tudo
quanto se não dirigiu a esse ponto: e o discurso do nobre Deputado é
filho da sinceridade. (Apoiados.) Eu muito aplaudo que ele se pudesse
libertar do jugo do partido, jugo na verdade pesado, para pronunciar
suas opiniões livre e sinceramente...
O Sr. Carneiro da Cunha -Honra lhe seja feita I
O Sr. Carneiro Leão - ... insistindo nos seus prindpios e não desconhecendo a verdade.
Ao fluxo e refluxo das opiniões, a idéia progride, não faro provocando
cenas tumultuárias nas Câmaras. Quando Antônio Carlos apresenta o projeto de se
declarar o Imperador maior desde já, intenta-se um contragolpe protelatório. Acode
Ottoni, pedindo urgência para a votação, e o seu requerimento é aprovado sob ruidosa aclamação das galerias repletas.
Nessa conjuntura, à véspera da débâcle, os conservadores se lembram do
único homem capaz de ainda salvar a ordem vigente: o Senador Bernardo de Vasconcelos. Vão procurá-lo, alta madrugada, em sua Chácara dos Macacos. Rodrigues
Torres, em nome do Regente, lhe oferece a pasta do Império, que é prontamente
aceita. Entrevado, em sua cadeirinha de rodas, ele dirá depois: "Não hesitei um só
momento, à vista do perigo". A salvação da Regência repousava agora nesse paralítico, cuja intrepidez era bem conhecida. Sob aquela ruz"na fz'sica havia, porém, a
energia férrea de uma vontade poderosa. "O medo que Vasconcelos inspirava era
imenso, imenso o terror pela sua inteligência infernal". Ele não perde tempo. Concerta com o Regente Araújo Lima a medida heróica: adiar a Câmara para 20 de
novembro, em vista "do estado. de perturbação em que atualmente se encontra".
Com o que, ao depois, se prepararia a maioridade para um futuro próximo. A leitura do decreto de adiamento, pegando de surpresa a Câmara, estoura como uma
bomba no recinto. Os liberais tumultuam a sessão. Teófilo Ottoni, Antônio Carlos,
Martim Francisco e Álvares Machado protestam, com veemência. O Governo é
invectivado, em tom áspero, através de uma adjetivação explosiva: infame, traidor,
ilegal, intruso, usurpador. Sabendo-se que o Senado, por iniciativa de Paranaguá, se
recusara a tomar conhecimento do decreto, resolve-se seguir para lá. Antônio Carlos
·
exclama:

36

"Quem for brasileiro e patriota, que me acompanhe. Abandonemos
esta Câmara prostitu(da!"
Os maioristas atravessam a cidade, sob os aplausos do povo. No Senado, o
mesmo entusiasmo. E cercando-o, os alunos da Escola Militar, armados, prontos
para entrar em ação. Bernardo de Vasconcelos, Ministro do Império, propõe-se a
dissolver o ajuntamento. Mas já não conta com o apoio da tropa. E as coisas se precipitam. Uma deputação procura o menino Imperador, para saber se deseja assumir
o governo a 2 de dezembro ou desde logo. E a famosa resposta vem pronta: "Quero
já". O fato era, portanto, inelutável. "O Imperador, o povo e a tropa estavam de
acordo". Ao cabo, a maioridade é solenemente declarada a 23 de julho. O Golpe
de Estado emociona a cidade. Imensa multidão inunda as ruas. Estudantes, populares, soldados. Os sinos repicam. Ru(ra a Regência. "Por um ato de vontade, o
César minúsculo galgara de um salto o trono vazio. Um Imperador de procissão
do Santz'ssimo: quatorze anos!", diz Pedro Calmon. As águas turbulentas da Regência iam ter no largo "Remanso do Império". Começava o Segundo Reinado.
Mas, na sua origem mesma, terrz"vel como um pressentimento, estava a rude advertência: a maioridade antecipada, violando a Constituição ...
Nove horas durara o ministério de Bernardo de Vasconcelos. Esse conservador "retrógrado" e "negreiro" caz"ra com a Constituição, que os liberais haviam
rasgado. O entrevado ca(ra de pé. Permanecera impávido e intimorato, lutando,
quase que só, em cima de sua cadeira de paralz"tico. Homem de têmpera antiga,
era daqueles que agiam em função da própria consciência, "contrariando El-Rei,
para melhor servi-lo". Teófilo Ottoni e Bernardo de Vasconcelos eram amigos, a
despeito da profunda divergência de suas opiniões. Filhos da mesma provz"ncia,
simbolizavam os pólos contrários de uma eterna desavença: em Vasconcelos, o
prindpio de autoridade; em Ottoni, o sentimento de liberdade. Ali o sub lege libertas, só compreendendo a liberdade, à sombra da lei, que a limita; aqui a filosofia
da revolução, pregando que a liberdade só se conquista, ilegalmente. Vasconcelos,
doutor de Coimbra, era escravocrata, fazendo garbo em afirmar, e até certo ponto
com razão, que "a nossa civilização vinha da costa da África"; Ottoni, formado
em Jefferson, era abolicionista, jamais se esquecendo das palavras da revolução
americana: "Consideramos como verdades evidentes que todos os homens se criaram em plena igualdade. Que receberam do Criador certos direitos inalienáveis,
tais como a vida, a independência, a busca da felicidade". Vasconcelos estava mais
perto de Goethe, podendo repetir com ele: "antes a injustiça do que a desordem";
mas Ottoni estava mais próximo do povo, podendo falar em seu nome: antes a
insubmissão do que a injustiça. E em ambos, sem embargo do antagonismo, a
mesma pureza de costumes, a mesma lhaneza no trato, o mesmo acatamento à
palavra empenhada, a mesma tradição hospitaleira, tudo aquilo, em suma, que
levaria Saint-Hilaire a evocar "os meus bons mineiros", e Torres Homem a defini-los como "varões singelos e grandes".
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Adversários implacáveis, eram, no entanto, amigos. Admiravam-se mutuamente, cada qual respeitando no outro a firmeza das convicções. Nos sucessos da
maioridade, Vasconcelos tivera um grande papel. "Verdadeiramente, durante nove
horas, Bernardo de Va~concelos foi o regente do Brasil". Aliás, o próprio Regente
cogitara de renunciar ao cargo, passando o Governo a Vasconcelos. "Mas o receio
do derramamento de sangue, lembrado pelos familiares, fizera o calmo Araújo
Lima desistir dessa tremenda responsabilidade que não atemorizava, entretanto, o
paralz'tico: "A minha mão não treme", dizia ele. Vencido pelos acontecimentos,
retirou-se Bernardo de Vasconcelos para sua casà, com apenas nove horas de Ministério. As nove horas de agonia da menoridade, dirá Teófilo Ottoni. As mais honrosas da minha vida, sublinharia Vasconcelos.
Agora, nessa tarde festiva, em meio às comemorações da vitória, o povo
enche as ruas da Corte. A alegria é indescritivel. Como sempre, no entanto, não
tardam os atos de vindita. A populaça começa os atentados contra os que se
haviam oposto à maioridade do Imperador. Em sua residência da cidade, lá está o
entrevado, na cadeirinha de rodas, com a qual freqüenta o Senado para intervir,
poderosamente, nos debates. Súbito, interrompendo-lhe a leitura, o clamor explode. As janelas são apedrejadas, a gritaria ensurdece, ameaçadora e terrivel. Já tentam arrombar a porta. De repente, de novo o silêncio. Alguém fala à turba enraivecida. Da soleira da porta, o Deputado Teófilo Ottoni domina a massa furiosa e fá-la
afastar-se, depois de haver explicado que ali, naquela casa modesta, mora um dos
grandes homens do Brasil, probo, viril, identificado com a grandeza dos destinos
nacionais.
*•x-*

No dia imediato, o Imperador organiza o novo Ministério: Antônio Carlos,
Martim Francisco, Limpo de Abreu, Holanda e Paula Cavalcanti, Aureliano Coutinho. "Mal triunfava a maioridade, e já sobravam razões ao Partido Liberal para se
arrepender de havê-la iniciado. Podia cobrir a cabeça no dia mesmo do triunfo",
escreverá Teófilo Ottoni. Realmente, assim era. A inclusão no Governo de Aureliano não obedecia a um critério de seleção parlamentar, consoante a praxe. Nem
liberal, nem conservador, Aureliano "pairava entre os partidos". Sem embargo de
suas qualidades, de seu valor, uma só circunstância amparava-lhe a escolha: a intimidade do Paço. O Imperador inaugurava, destarte, o "governo pessoal": intervinha
na organização do Governo, passando por cima da opinião dominante na Câmara.
"Instinto ou inspiração, o Imperador nomeou livremente o seu primeiro Ministério.
Capricho infantil ou trama palaciana, o Gabinete de 24 de julho tinha em Aureliano
o prinâpio dissolvente. Desse jeito, o poder dos liberais tornava-se, a breve trecho,
apenas nominal. Porque, "desequilibrando as influências legz'timas da politica ",
Aureliano e os validos do Paço organizam-se em uma "facção áulica", que age nos
bastidores, enfraquecendo o Governo. "A intervenção de Aureliano, avocando a
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direção efetiva dos negócios públicos com apoio no Paço, fez-lhes, porém (aos liberais), o tiro sair pela culatra ... "
Inda uma vez, a vitória tinha travos de amargor. A dissolução da Câmara,
ansiosamente esperada, não vinha. "Assim era preciso, até para que a soberania
nacional se pronunciasse quanto ao bill de indenidade de que careciam os autores
da maioridade". O servilismo renascia. Aureliano veste os colegas com a libré de
camaristas do Imperador. O Deputado Henrique de Resende propõe uma emenda
ao projeto: decretar-se feriado o dia da maioridade, abolindo-se, dos dias de festa
nacional, o 7 de Abril. O cortesanismo crescia. Ottoni grita exaltado da tribuna
(discurso em 24/07/1840):
O SR. OTTONI- O dia 7 de Abril há de ser constantemente de festa
nacional. ..0 dia 7 de Abril não está nas mãos de ninguém riscá-lo da memória do povo! (Apoiados.)
Contudo, a posição do Ministério, intrigado pela "facção áulica ",é difz'cil.
Doutro lado, o desgosto lavra entre os liberais, que não vêem as idéias do partido
adotadas pelo seu Governo. Convidado por Limpo de Abreu para um "emprego
eminente" Ottoni recusa, porque, "estando próxima a elevação dos conservadores,
julgava melhor ficar de sentinela no aprisco liberal, onde soldados da mesma idéia
breve estariam reunidos para debelar o inimigo comum ... " Ele via claro. Aquilo era
um equiltbrio instável, imposstvel de duração. O espírito de "reação" continuava
solto, irrefreável. Depois, o "aulicismo "minava tudo, sub-repttcio, sorrateiro.
Ottoni emudece na Câmara. Já se não ouvem aquelas invectivas: "Sr. Presidente! Parece que a camarilha, que impera sobre os destinos do Brasil, subdivide-se
em dois ramos distintos - camarilha do validismo e camarilha parlamentar". E
então? Nunca, como agora, o validismo mereceu um ataque de frente, rijo, aberto.
E ele se cala, todavia. Por saber das dificuldades do momento e "por falta de resolução para colocar-se em antagonismo com os amigos da véspera". Conhece a "pureza de suas intenções". E cala-se. "Estando posto inteiramente à margem o programa das franquias provinciais, 'e o Ministério entregue à vida inglória do expediente, recusei ser seu colaborador oficial". Vota com o Governo, nada mais. Também recusa as posições de relevo, que lhe oferecem. Como acusar a "facção áulica ",
sem resguardar os interesses do partido, surdamente guerreados por ela no Paço?
Sim, cala-se. O silêncio impõe-se. Afinal, o Ministério está fazendo alguma coisa
digna de apoio. Ferindo a "oligarquia", nos seus fundamentos mais sérios, combate o tráfico. Holanda Cavalcanti, da pasta da Marinha, ordena que os navios de
guerra apreendam os barcos suspeitos. A luta com os "negreiros" exige a coesão
nas fileiras liberais, porque os interesses contrariados são poderosos. "Fora do Parlamento, não se descuidavam os oligarcas de aviventar a fé dos traficantes da costa
da Âfrica, que eram os seus mais prestimosos aliados. Neste ponto, o arrojo tocou
a meta do deltrio e, para dar arras de sua adesão ao tráfico, um senador do Império
fez entrada triunfal em uma povoação importante da provtncia do Rio, escoltando
uma ponta de moleques de tanga e barrete vermelho, em um domingo, à hora em
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que o povo estava reunido para ouvir a missa conventual". Minado pela intriga
palaciana e rudemente agredido na imprensa "negreira ", o Ministério reclama a
solidariedade de todos os companheiros. Como lhe criar outras dificuldades, nessa
emergência, com um amplo debate sobre o validismo? Primeiro, é mister desmantelar a oligarquia, em sua própria ordem econômica. Agora, os traficantes e escravocratas. Depois, os áulicos. O "regresso" vigiava, porém. A "reação., era incoercivel. Numa divergência entre Aureliano e o resto do Ministério, o Imperador fica
com Aureliano. E o Ministério da Maioridade cai, assim, aos oito meses de vida.
Em plena reunião do conselho de ministros, Antônio Carlos, em alusão ferina ao
Imperador, desabafa com o irmão:
"Não te disse, Martim, que quem se mete com crianças amanhece
molhado? Vamos embora!"
Aureliano vencia. E, organizando o novo gabinete, em 23 de março de
1841, chamava ao poder, outra vez, os conservadores, entre os quais figuravam
nomes tradicionais do absolutismo. Quando a Câmara se reabre, em maio, a oposição liberal está de novo a postos: Teófilo Ottoni, os Andradas, Limpo de Abreu,
Montezuma, Holanda Cavalcanti, Marinho, José Pedro, José Feliciano, entre outros.
As lutas são empolgantes. A Ca"mara vibra como nos grandes dias do passado. Na
plena posse de sua força, Ottoni era a grande figura dessa sessão de 41. !dolo do
povo, com uma autoridade moral rudemente provada, em circunstâncias diflceis,
o mais moço dos liberais era, do mesmo passo, o seu maior tribuno. Dono de uma
palavra elegante, falava sempre ao sabor do improviso. "Orava movido por suas
convicções, e com o nobre intuito de opinar, de esclarecer e de convencer. Seria
incapaz de subir à tribuna para defender uma idéia que não aplaudisse no intimo
do coração". Eminentz'ssimo no latim,. que citava com oportunidade, a grandeza
romana impregnava-lhe o discurso. Sua eloqüência era patricia, como democrático
era o seu pensamento. A Câmara via surpresa aquele moço, numa idade que os prazeres solicitam, devotar-se longamente aos ideais do liberalismo, coino um paladino
dos velhos tempos. Aquela mocidade robusta, dando-se em holocausto a seus prindpios, emocionava. Por isso, o povo, que "só compreende o que sente", adivinhava
o homem, madrugando num apoio que tinha visas de idolatria.
Já nessa época, Teófilo Ottoni ditava a opinião. Agora, em 1841, está permanentemente na tribuna. Avultando entre nomes ilustres, é a grande voz do partido. Nesses duros tempos de reacionarismo, assume uma atitude insolente como
nunca. Advertido com freqüência pelo presidente, a resposta vem atrevida: "Não
estou fora da ordem. Se V Exa. persistir, apelarei para a Casa da decisão de
V Exa. ". A Casa lhe daria mesmo ganho de causa? Pouco importa. O que importa
é dizer as coisas, como é preciso dizê-las. Os representantes do absolutismo, que
fazem parte do Ministério, ouvem a sua irreverência mordaz:
"As luminárias que alumiaram o sangue brasileiro, derramado em
14 de março de 1831, talvez estivessem de novo para alumiar o sangue
brasileiro de 24 de março de 1841 ... "
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E ataca violentamente o Governo. As eleições para a legislatura de 1842
tinham dado grande maioria aos liberais. Estes aguardavam, pois, confiantes, a reunião do próximo ano, quando, numa Câmara sua, saberiam jugular a Reação, salvando os prindpios constitucionais, violados pela oligarquia. Entretanto, neste
1841, os próceres conservadores proclamam a necessidade de impedir aquele congresso liberal. Da tn"buna, às escâncaras, discutem as possibilidades de uma dissolução prévia da futura Câmara, acompanhada de um golpe de Estado, que anulasse o Ato Adicional, "a pretexto de que na sua adoção não interviera o Senado. "
Honório Hermeto, lz'der conservador, e Teófilo Ottoni enfim se tinham
tornado amigos, sem embargo das opiniões politicas. Ambos mineiros, cada qual
reconhecia no outro a robustez das convicções. Admiravam-se mutuamente e
faziam-se justiça. Divergindo na ideologia, antes por uma questão de forma, tinham,
todavia, o traço comum do desinteresse pessoal e da vocação pública. Do sentimento. politico erigiam uma obra de arte, e saudavam-se, combatendo. Diante de
Honório, Ottoni era mais humano. Diante de Ottoni, Honório era menos rz'spido.
Pois foi precisamente com eles que desabou a grande t-empestade de 41. Teófilo
Ottoni afirmara que, se o Governo dissolvesse, previamente, a Câmara de 42, e
declarasse nulo o Ato Adicional, seria um Governo de fato, tão legitimo como o
da República de Piratini, proclamada no sul pelos farrapos. Em contrapartida,
Honório Hermeto via nessa doutrina a manifestação de idéias subversivas, bebidas
na Revolução Francesa, e somente explicáveis na boca de um sans-culotte. A prindpio clarim, coro da minoria. Agora, sans-culotte. Pois esses reacionários haveriam
de conhecê-lo sob o novo aspecto. Sans-culotte, vá lá. De resto, não lhe ia de todo
mal o epz'teto ... O chefe conservador sobe à tribuna e rebate, candente:

O Sr. Carneiro Leão - Esta é uma doutrina anárquica e incendiária.
(Apoiados.) Eu concebo que seja professada nos clubes e que detrás das
barricadas se diga que o Governo é um Governo de fato, que está fora
da lei e que é preciso derrubá-lo; mas não concebo que na tribuna nacional se possa afirmá-lo. (Apoiados.)
E sob as aclamações do seu Partido:
O Sr. Carneiro Leão - O Governo, é sempre legítimo, a cuja testa
está o Poder Moderador. (Numerosos apoiados.) O Imperador é sempre
chefe de um Governo legttimo (numerosos apoiados) e não pode, em
coisa algurna, ser cornparado ao governo de Piratini. (Nurne~osos e repetidos apoiados.)
Ottoni vai à tribuna, para uma longa e inflamada oração (discurso de
09/07/41):
O SR. OTTONI - Se o Governo dissolver, previamente, a Câmara
dos Deputados e declarar nulo o Ato Adicional, tornar~se-á um Governo
de fato, e não de direito, tão legz'timo como o de Piratini.
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O Sr. Carneiro Leão -Isto é o que eu nego.

O SR. OTTONI- Tão leg(timo como o de Piratini.
,O Sr. Carneiro Leão -Essa proposição há de ser refutada; mas quem
se atreve a refutar seus discursos? São iras e cóleras.

O SR. OTTONI - Da minha parte é que é ousadia muito grande refutar o nobre Deputado, mas tenha paciência.
O Sr. Carneiro Leão -Eu gosto que o Senhor se ocupe de mim.

O SR. OTTONI - O nobre Deputado qualifica a doutrina de anárquica, incendiária, própria dos convencionais, e somente tolerável no
clube dos sans-culotte. Se minha proposição é anárquica, não sei como
qualificar a doutrina que anula o direito de resistência e de insurreição.
O Sr. Antônio Carlos -Esta doutrina é própria para Argel e Constantinopla.

O SR. OTTONI - Mesmo em Constantinopla, somente é própria
para ser proferida pelos eunucos do sultão às portas do serralha. (Apoiados da oposição,)
O orador entra a demonstrar que o pensamento polttico de Honório Hermeto anula o direito de insurreição, considerando, em todos os casos, a resistência
criminosa. E, buscando dados históricos, relembra as tentativas que, já antes de
1821, fazia o Brasil para conquistar sua liberdade e independência, empunhando
armas contra o Governo português:
O SR. OTTONI - Enfim, a rebelião grassou desde o Pará até o
Uruguai: as armas dos rebeldes ganharam triunfos gloriosos e humilharam as quinas, vencedoras em outras épocas (Apoiados) e, entretanto,
a quem se fazia a guerra? Ao Governo legftimo, a cuja testa estava o
Sr. Dom João VI. É preciso, pois, que façamos arnende honorable do
nosso comportamento ...
A dialética deflui, poderosa. Ottoni cita Dom Pedro I, "rebelde a seu pai,
a seu monarca, à sua nação".
O SR. OTTONI- Veja o nobre Deputado se pretende que a memória deste Prz'ncipe expie tal crime, visto que se declarou contra um
governo que, segundo os prindpios do nobre Deputado, era o único
legz"timo, só pelo fato de que o monarca estava à testa desse governo.
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O Sr. Carneiro Leão - Admira-me como se confundem, assim, todas
as idéias.
•

O SR. OTTONI - O nobre Deputado não pode dar outra resposta,
senão generalidades desta natureza.
O Sr. Carneiro Leão - Eu lhe mostrarei se respondo com generalidades.

O SR. OTTONI- E também deste lado haverá quem replique.
O Sr. Carneiro Leão -Não me assusto com as respostas.

O SR. OTTONI - É certo que a coragem do nobre Deputado é invencz'vel. (Risadas.) Mas pergunto: o governo de Portugal, havendo
violado o pacto social a respeito do Brasil, quando nós lhe fazz'amos a
guerra naquela ocasião, era para o Brasil mais leg(timo do que o governo de Piratini? Creio que não: ambos eram ilegais e ilegz'timos. Tanto o
Governo de Dom João VI como o de Piratini estão nas mesmas circunstâncias: um porque não quer submeter-se, outro porque não queria que
subsistz'ssemos como nação, quando já o éramos. Entretanto, o Governo
de Dom João VI era, na opinião do nobre Deputado, sempre legftimo,
porque à sua testa estava o Rei.
Ottoni sustenta que "o Governo do Imperador só é legz'timo pela Constituição", ao que retruca Ho nó rio que "a legitimidade não vem só da Constituição",
sabido que o Imperador o é, ainda, "pela unânime aclamação dos povos".
O SR. OTTONI - Quando a Constituição fala em unânime aclamação dos povos, não menciona um fato, mas dá um Utulo. E nem de
outra sorte se pode considerar esse artigo da Constituição, porque o Sr.
Dom Pedro I não foi aclamado por unanimidade. Sabe-se que houve
divergências, tanto de brasileiros, que pretendiam outra forma de
governo, como do partido português, que pretendia recolonizar-nos. Por
conseqüência, não foi aclamado por unanimidade, e não é da aclamação
que vem o tltulo, mao· da Constituição.
A Casa ouve, em sBêncio, a arJ;umentação do orador, farta e cerrada.
Adiante:
O SR. 01'TONI- A Nação brasileira, reconhecendo o seu poder, a
força, o direito, que tinha recobrado, tornando-se independente de
Portugal, disse ao Pr(ncipe como os aragoneses de outrora: ''Nós, que
somos tanto como vós, e que podemos mais do que vós, nós vos faze43

mos Imperador constitucional, com a condição de que respeitareis as
instituições que a convenção ou a assembléia constituinte, que já se
acha convocada, houver de instituir·~ E o Imperador o jurou. Por conseqüência, se, por um juramento persistente, o Imperador se obrigou
a respeitar, em todos os casos, a Constituição, é falsz'ssima a doutrina
do nobre Deputado, como os fatos da história do nosso Paz's demonstram, e a proposição que emiti não é das que são somente dignas de
ser proferidas por detrás das barricadas. A Constituição me resguarda,
me defende, suficientemente, para poder proferir proposições muito
mais fortes, na tribuna nacional. Resguarda-me mais do que quantas
barricadas se possam imaginar.
Depois, Ottoni defende o direito de insurreição contra os atos ilegz'timos
do Governo, amparado em autores, desde Vatel até Delolme, passando por Silvestre Pinheiro.
O SR. OTTONI- Eu poderia citar ainda Chateaubriand, cuja autoridade, sem dúvida, no caso presente, não pode ser contestada, porque é
um realista e até legitimista, e como tal estimado de todos os realistas
distintos, de boa fé. Quando uma facção, ávida e interesseira, para seus
fins particulares, para realizar seus projetos de ambição, procurou fazer
derrubar a Constituição, ou parte dela, na França, é bem sabido que
Chateaubriand e muitos outros legitimistas viram o perigo em que
punham a monarquia especuladores pohticos, presididos por Mr.
Vil/ele.
O Sr. Carneiro Leão -Não, por Polignac.

O SR. OTTONI- Polignac estava então na Inglaterra.
O Sr. Carneiro Leão -Não em 182 7.

O SR. OTTONI - Em 182 7, houve a coalizão de Chateaubriand, de
Hyde de Neuville e outros realistas distintos com os patriotas mais decididos, contra o Ministério dos especuladores politicos, à frente dos
quais estava Mr. Vil/ele, que comprometia a monarquia, para satisfazer
suas ambições. Chateaubriand previu o que havia de suceder a Carlos X,
e lhe gritou da tribuna que temia, nas circunstâncias da França, muito
mais as revoluções que vinham do governo do que as que vinham do
povo.
O Sr. Carneiro Leão -Eu temo pelo contrário, por experiência.
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O SR. OTTONI- Sem dúvida, o comportamento de Chateaubriand
em toda a sua vida dá direito a pensar que os seus receios eram nascidos
do interesse que votava mais especialmente ao trono; mas, infelizmente,
Carlos X não tinha a força de razão que caracterizou o seu predecessor,
Luz's XVIII, e por isso acreditou mais nos especuladores pollticos Villele
e Polignac, nos sectários das transações, e o resultado foi comprometer
o seu trono na revolução de julho.
E sob as aclamações entusiásticas da oposição e do povo, que se comprime
nas galerias:
O SR. OTTONI - Eu não quero fazer confrontações históricas. Estou certo de que o monarca atual do Brasil há de seguir de preferência
os passos esclarecidos de Lu(s XVIII, e que não se há de deixar arrastar
pelos Villele e Polignac. (Bravos. Apoiados. Há certa confusão na sala.)
Tê-lo-iam entendido? Essa Câmara conservadora, dominada pelo Regresso,
perceberia o exato sentido de suas palavras? Saberia avaliar até que ponto era lógico
e coerente, em sua pregação, o teimoso disdpulo de Jefferson? No entanto, a advertência não podia ser mais clara. No caso de dissolver o Governo, previamente, a
futura Câmara, e de anular o Ato Adicional, tornando-se ilegítimo como o de Firatini, o caminho estava indicado no direito de insurreição. O sans-culotte afirmara-o...
*-K•*

O ano de 1841 terminava sob maus auspícios. Já no fim da sessão, o Governo fizera aprovar duas leis retrógradas, as "leis do cabresto": a de 23 de novembro, restabelecendo o Conselho de Estado, e a de 3 de dezembro, reformando o
Código do Processo Criminal, que abastardava o júri, generalizava a prisão arbitrária a tz'tulo de averiguação, suprimia a inviolabilidade do asilo, que a Constituição
tinha garantido à casá do cidadão, entregues aos espiões da polz'cia as funções judiciárias, segundo a linguagem candente de Teófilo Ottoni. Aos liberais restava apenas
aguardar a legislatura de 1842, quando teriam maioria absoluta. No entanto, já se
fala que o Governo dissolverá a futura Câmara. Prevenidos, tratam de agir fora do
Parlamento. E cuidam da formação de um espirito revolucionário, apelando pata o
velho recurso das sociedades secretas, de fundo maçônico, tão em moda desde o
Primeiro Reinado. O Senador José Martiniano de Alencar fundara, no Ceará, a
Sociedade dos Patriarcas Invisíveis. Entram a atuar, por intermédio dela, sustentando-a na Corte, entre outros, o próprio Alencar, Teófilo Ottoni, Limpo de Abreu
e Antônio Carlos. A Sociedade se torna, graças à sua organização, uma poderosa
força de expansão, incentivando as municipalidades a protestarem contra as leis
reformistas. Emissários secretos percorrem as provincias, especialmente as de Minas
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e de São Paulo. Os Patriarcas Invis(veis conspiram a horas mortas da noite. A imensa
teia de suas células revolucionárias cobre quase todo o território nacional, preparando, intensamente, o levante.
Os resultados não se fazem esperar. A Câmara Municipal de Barbacena
representa ao Imperador, pedindo sobreestar a execução das duas leis "até que
fossem revistas pela futura Câmara". A Assembléia Provincial de São Paulo, por
intermédio da Mesa, presidida por Marfim Francisco, envia um manifesto, nomesmo espzhto, ao Imperador. Este, porém, se recusa a receber não só o manifesto,
senão também a própria comissão incumbida de levá-lo. Ao revés, em começos de
42, o Governo aprova os "regulamentos de ferro" da lei de 3 de dezembro. O Parlamento se reabre em abril. Entre os deputados eleitos e reconhecidos figuram, na
bancada mineira, Teófilo Ottoni, Marinho, José Pedro Dias de Carvalho, Limpo de
Abreu, José Feliciano Pinto Coelho e Camilo Armond. Os liberais fazem uma
demonstração de força, elegendo para presidente da Câmara Martim Francisco e,
para secretário, Marinho. Eis senão quando, a I? de maio, dois dias antes da instalação oficial dos trabalhos, o Imperador dissolve a Câmara, convocando outra para
I? de novembro do mesmo ano. Isto após haver o Governo argüido de fraudulentas
as eleições, por ele próprio dirigidas, alegando ser a Câmara eleita "incompatz"vel
com a idéia de um Governo regular, porque nela predominam homens que, pondo de
parte os meios constitucionais, não recuam diante de outros que subvertem todas as
idéias de organização social". A ameaça transformava-se, assim, na dura realidade.
A dissolução prévia era um ato de força. E contra a força ...
Para Ottoni, estavam cheias as medidas. Já a anulação do Ato Adicional
fora uma atitude inconstitucional e reacionária. Agora, a dissolução prévia da Câmara vinha coroar a obra dos oligarcas, em sua fúria de "regresso': O Governo se
colocava fora da Constituição. E não fora em vão que o sans-culotte Teófilo Ottoni,
pregando o direito de insurreição, proclamara, na sessão de 4I:
"O Governo de Sua Majestade, o Imperador, só é legitimo dentro da
Constituição. Fora dela, é um governo de fato, tão legz"timo co"mo o da
república de Piratini."
Na Sociedade dos Patriarcas Invis(veis já se havia cogitado da hipótese da
dissolução da Câmara. E estabeleceu-se o plano a seguir: as prov(ncias assumiriam
uma "atitude revolucionária", intimidando o Ministério oligarca, que se veria obrigado a reconsiderar seus atos. No Sul, lavrava, já havia alguns anos, a guerra dos
Farrapos. Tudo consistiria, pois, em acender, concomitantemente, o facho revolucionário nas diversas provz"ncias, forçando o Governo a uma posição constitucional.
Os paulistas se comprometem a levantar, em sua Provz"ncia, "uma força respeitável,
capaz de fazer recuar as tropas regulares do Governo". Como a provz"ncia de Minas
não dispunha de recursos militares, para uma ação de envergadura, fica acertado que
lhe caberá, tão-somente, "promover uma manifestação que distraia as forças legais",
esposando a "atitude revolucionária". Os paulistas, mais bem aparelhados, se incumbirão do resto. Tudo isso já fora combinado na Sociedade dos Patriarcas Invisz"veis.
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A dissolução prévia da Câmara vinha agir, à feição de um estopim, deflagrando a
revolução. A 17 de maio, São Paulo se levanta, proclamando Rafael Tobias de
Aguiar seu presidente. Minas adere ao movimento e, a 10 de junho, na Câmara
Municipal de Barbacena, José Feliciano Pinto Coelho, depois Barão de Cocais, é
empossado na presidência revolucionária da provz'ncia.
O rompimento de Barbacena se antecipara, mercê das circunstâncias.
Ottoni ainda se achava na Corte, a serviço da causa, "procurando um general que
fosse comandar as tropas revolucionárias". Só a 15 de junho recebe a notz'cia do
levante. Por uma estranha fatalidade, o movimento irrompido em Barbacena coincidia com a derrota dos paulistas, em Venda Grande, e com a retirada da Ponte dos
Pinheiros. "Vencida a revolução em São Paulo, o movimento em Minas não tinha
mais objeto". Porque Minas, não preparada para a ação, obrigara-se, tão apenas, a
fazer uma diversão .. E esta já não teria sentido. Daz' por diante, tudo vai depender
de Ottoni. Ele somente, entre os chefes mineiros, conhece o revés dos paulistas.
Sua palavra vai decidir, portanto, dos futuros rumos da revolução em Minas. Aliás,
apesar dos pesares, ele não está muito certo de que a derrota de Venda Grande
seja o epz7ogo do movimento em São Paulo. Quem sabe se o teatro da guerra se
teria deslocado, concentrando-se os paulistas em Curitiba? De outra parte, os companheiros se levantaram em Barbacena, comprometendo-se, em definitivo. Quanto
a Minas, não pode a briosa provz'ncia, em nenhuma hipótese, deixar dúvidas com
respeito à pureza de sua conduta. Estas circunstâncias calam fundo no moço revolucionário.
Confessando ao irmão Cristiano que não tinha qualquer esperança de
vitória, resolve ir para Minas. A lealdade é talvez a primeira linhà do caráter ottoniano. O "pundonor da coerência", o grande motivo do seu comportamento polz'tico.
Daz' a decisão de compartilhar a sorte dos amigos comprometidos. Despede-se de
Rosália, cuja gravidez está avançada, e, iludindo a po[(cia, cavalga, a trote largo,
para as Gerais. A ponte do Paraibuna, com seus 400 metros de extensão, é a etapa
mais difz'cil. Está guardada por soldados legalistas do lado do Arraial Novo do
Paraibuna e vigiada por tropas rebeldes, do outro. Desaba mais o chapéu, levanta a
gola do ponche. Retesa os músculos e segura firme as rédeas do animal. O coração
pulsa, célere. Nesse momento decisivo, no entanto, é com uma voz singularmente
serena que fala aos soldados, entregando-lhes um pedaço de papel: "Meu passaporte". E, de súbito, esporeia violentamente o animal, solta-lhe as rédeas e investe
num galope, frenético e furioso, através da ponte intransponz'vel. Ainda aturdida,
pasma de tanta audácia, a soldadesca mal tem tempo de fazer alguns disparos
inúteis sobre essa figura noturna, imergindo nas sombras. Mas o perigo não acabou.
Restam-lhe, pela frente, os rebeldes em cujo auxz'lio vai. Quando, porém, se aproxima do acampamento mineiro, grita a plenos pulmões:
"Viva a Revolução!"
Apeia. Reconhecem-no. E então as aclamações atroam os ares:
"Viva Teófilo Ottoni!"
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Faz um pequeno descanso. Trocam-se informações. Os patriotas resistem,
vitoriosamente, explica, numa mentira heróica. Manda que incendeiem a ponte. E
toca para Barbacena. A sorte estava lançada. Ele atravessara o Rubicão. Agora o
sans-culotte não passa de um homem fora da lei, que pensa salvar, ilegalmente, a
liberdade. Também, quando, em que tempo e em que lugar a liberdade se salvou
legalmente? A revolução vive em Minas uma hora egrégia. Renasce o fervor de
velhos dias. Tudo se cjá pela causa, e o que menos se dá é a vida. Até porque esta
revolução tem uma bandeira, que a torna legz'tima: antes uma atitude do espzrito
do que um recurso à força, é menos uma rebelião do que uma doutrina. Seus principias são principias de direito constitucional. Seu objetivo, a própria reposição
da ordem jurz"dica. Da( o milagre. Embora despreparada, a prov(ncia se põe em
armas, vibrante de entusiasmo. Nos encontros havidos, os "chimangos" tinham
levado a melhor. As vitórias de Caeté, Mendanha, Rocinha Negra, Córrego Sujo e
Queluz eram marcos eloqüentes. O destacamento do Paraibuna, ao mando de
Severino e Zeferino, estava invicto. Dera-se ao luxo de atravessar a ponte e destroçar a tropa legalista, postada do outro lado. Depois, retivera longamente o avanço
da coluna governista, só se retirando em razão de ordens superiores.
Mas a suprema autoridade revolucionária era José Feliciano Pinto Coelho,
que os "chimangos" haviam feito presidente da prov(ncia. Esse, o grave dilema de
42. Sem José Feliciano, a revolução não teria sido poss(vel; com ele, estava destinada ao fracasso. A firmeza de suas convicções partidárias, sua fortuna, seu grande
prestz'gio poUtico, tudo estava a indicá-lo para o posto. José Feliciano era, porém,
um homem extremamente moderado, o mais acabado tipo do anti-revolucionário.
Aceitando contrafeito o apelo às armas, que a princz"pio reprovara, fizera-o no
exclusivo propósito de manter o compromisso com São Paulo, não levando Minas
além de uma [(rica "atitude revolucionária", tudo, aliás, de acordo com o que fora
previamente estabelecido. Jamais tivera a idéia de ir à ação sangrenta. Sua atuação
se vai ressentir dessas limitações que a si mesmo se impusera, procrastinando, sofismando, evitando a luta, ganhando tempo, com subterfúgios e evasivas. Integro e
probo, era homem de palavra. Cumpria o combinado, nada mais que o combinado.
Se a contragosto se empenhara em alguns combates, fora porque não pudera evitá-los. De resto, pertencia a uma famz'lia que pretendia a foros de nobreza, sendo
ele mesmo veador da casa imperial. "Era um desses monarquistas, não simplesmente de cabeça, mas de coração, ou por hábito ou por instinto."
Não caberia, nos· limites desta introdução, discorrer sobre o movimento
de 42. Diga-se apenas que as hesitações, marchas e contramarchas, temores e indecisões de José Feliciano foram fatais à revolução, cuja hora suprema - a batalha
de Santa Luzia - iria sofrer as conseqüências dessa longa e apática irresolução.
Teófilo Ottoni, por lealdade a José Feliciano, e contrariando a manifesta vontade
dos "chimangos" - que o reverenciavam como seu lz'der de fato, por vê-lo sempre
nas posições de perigo - não quis assumir a chefia da rebelião. Preferiu ficar com
os seus riscos, suas dificuldades, seus imprevistos. Às vésperas da batalha, marcada
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para 20 de agosto, José Feliciano, acompanhado de seus familiares e alguns chefes
que lhe obedeciam, valeu-se da calada da noite para abandonar Santa Luzia. De
sorte que, na madrugada de 20 de agosto, Teófilo Ottoni teve que se colocar à
frente da insurreição. A batalha ganha por Caxias, na parte da manhã, é vencida
pelos "chimangos" durante a tarde: Caxias ordena a retirada, perdendo, inclusive,
a bagagem de seu uso pessoal. Mas o destino intervém, imponderável, absurdo,
imprevisível. José Joaquim de Lima e Silva, irmão de Caxias, desobedecendo às
suas ordens de só atacat no dia 21, rompe pela estrada da Lapa, nesse 20 de agosto,
cortando, com 1.000 homens, a retaguarda dos rebeldes. É o fim. Os "chimangos"
se retiram em ordem, atravessando a· Ponte Grande, onde Galvão garante a operação.
Um grupo, podendo fazê-lo, não sai de Santa Luzia. São os chefes do
movimento: Teófilo Ottoni, José Pedro Dias de Carvalho, Vigário Joaquim Camilo
de Brito, João Gualberto e seus irmãos Pedro e Antônio Teixeira de Carvalho,
Padres Manuel e Francisco Ferreira Pais. Ficam, sabendo que Caxias prometera
anistia aos que se entregassem, "excetuando desse indulto os ex-Deputados José
Feliciano, Dias de Carvalho, Ottoni e Marinho, únicos contra os quais queria o
Governo exercer exemplar castigo". Se Ottoni, que tanto prestígio tinha no Exército e na provz"ncia, não tivesse ficado em Santa Luzia, o sucesso de 20 de agosto
seria apenas um revés, escreve o Cônego Marinho, historiador do movimento. Na
verdade, pela Ponte Grande, retiram-se 2.000 revolucionários e, em Paracatu, incólumes, há 1.000 homens que se levantaram em favor da revolução. Ottoni escreverá
mais tarde:
"Se podz"amos continuar a revolução com chances de sucesso, também era fora de dúvida que só o conseguiríamos assolando os belos
campos de Minas e anarquizando a prov(ncia. Diante de tamanha
responsabilidade, honro-me de haver recuado. Julguei que, nestas circunstâncias, mais ganhava o Paz"s se da sentença lavrada pelas baionetas
do Sr. Caxias apelássemos para os tribunais judiciários. E como só
podzamos discutir, estando presos, ficamos em Santa Luzia. "
As ameaças de morte a Ottoni repetem-se a cada momento. Enfim, são
mandados para Ouro Preto. Seguem a pé, algemados dois a dois. À frente da récua,
Teófilo Ottoni e José Pedro Dias de Carvalho. Como os ferros não chegam para os
200 soldados aprisionddos, são atrelados "à maneira dos cães", atadoscom cordas,
fortemente, braço e perna esquerdos de um com braço e perna direitos do outro.
Após alguns dias dessa jornada, já em Congonhas, chega um oficial mandado por
Caxias - que estava alheio ao que se passava - pedindo-lhes desculpas e mandando
fornecer-lhes animais para a viagem. Sim, agora vão a cavalo, livres das correntes,
mas não se lhes confiam as rédeas. Os animais são conduzidos pelos cabrestos, por
um guarda. Enfim, os dez "prisioneiros de Estado" estão na cadeia de Ouro Preto,
após uma cruciante marcha forçada de sete dias, por esse estranho caminho que vaido Capitólio à Rocha Tarpéia ...
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Em dezembro, uma proposta é feita aos presos para nova revolução. Recusam-na, pois têm grande interesse em discutir nos tribunais a inconstitucionalidade das leis reformistas. Na cadeia, Ottoni funda o jornal Itacolomi. A folha faz
as vezes de um centro e curadoria geral dos acusados. "Sistematiza a discussão,
reúne os casos julgados que devem compor a jurisprudência da questão, resume os
delitos,· tornando bem patente o julgamento definitivo do Poder Judiciário e da
opinião pública acerca do movimento de 1 O de junho': À bem dirigida campanha
do Itacolomi muitos ficam devendo a absolvição. A imprensa governista retruca.
E prega, abertamente, a necessidade de serem punidos, mesmo fora dos tribunais,
aqueles que os tribunais não queiram condenar. "Vitima querida", Ottoni é apontado como o principal cabeça da revolução. Deixado para o fim, seu julgamento é
habilmente preparado, com requintes de sadismo. Tudo se apronta numa abundância de circunstâncias acusadoras. A Ordem, de São João del Rei, escrevia a
respeito dos presos de Ouro Preto: "Peçam misericórdia!" e Ottoni, naquele estilo
da Sentinela do Serro, retrucava pelo Itacolomi:
"Misericórdia devem pedir esses irmãos degenerados que se têm
locupletado com a rapina e engordado com o espólio do órfão e da
viúva, que têm oprimido os seus concidadãos, que têm vendido a
justiça e cometido toda sorte de iniqüidades. Quanto aos cidadãos que,
por efeito de suas convicções, tomaram parte nos movimentos polz"ticos do ano passado, de que pedir perdão?"
A 19 de setembro, reúne-se o júri de Mariana. O promotor recusa doze
jurados. Estabelece-se a intriga na formação do conselho. E aterra-se o tribunal
com a presença de numerosa força embalada. O velho casarão está repleto. Teófilo
Ottoni entra na sala. Sereno, ereto, soberbamente tranqüilo. Um pouco mais pálido,
apenas. Não obstante o ar, guarda a velha insolência. Impassivel, avizinha-se do banco dos réus, mas não se senta. E o tribunal em peso se levanta. Sem embargo das
admoestações do presidente, o·tribunal conserva-se de pé, enquanto o réu não toma
assento. A acusação se desenvolve cerrada, abundante. O réu não tem advogado:
fará a própria defesa. E fala. Responde, um por um, aos pontos da acusação. Argumenta sobre a inconstitucionalidade das leis reformistas. Mantém os velhos principias. Não se desmente, não se nega, não recusa. O conselho de sentença, constituido promiscuamente de liberais e conservadores, delibera. Decifra "com maravilhosa habilidade, os enigmáticos quesitos". E o réu é absolvido por unanimidade.
José Mariano Pinto Monteiro (pai do futuro Senador Bernardo Monteiro), presidente do conselho de jurados, seguido de todos os membros, levanta-se e, sob
profunda emoção do tribunal, vem oferecer a Teófilo Ottoni, "a fim de que a conduzisse à sua consorte, a pena com que tinham lavrado e subscrito a sentença".
Esse julgamento, que a Reação· trabalhara com má fé, aterrando pela
força e desonrando pelo suborno, valia por uma página ilustre. Vingava o réu, mas
enobrecia os juz"zes. Era "uma das glórias, uma das maiores belezas do júri". E era
mais do que isso, porque repunha em seu lugar o sentimento da provincia. Definia
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a unidade de sua vocação constitucionalista. E ia além, biografando o esp(rito de
seu povo. Entre aqueles jurados, muitos não eram liberais. Haviam-se oposto, com
energia, ao movimento revolucionário. Conservadores, ficavam com o Governo,
davam-lhe a vida e a fortuna, mas não lhe sacrificavam a consciência jurz'dica. Por
amor da ordem, tinham lutado contra a rebelião, mas não eram parceiros no crime
liberticida. Rijos e puros, nem a ameaça, nem as seduções abatiam neles a nobreza
do caráter. E, votando naquele julgamento como tinham votado, ''iustificavam a
revolução como uma resistência legal': A cena respirava a beleza de dias antigos.
Tudo avultava na majestade desse julgamento: o réu, os jurados, a instituição.
Tudo era grande no quadro magnzfico. Tudo, menos o poder...
Apelada a sentença, esta é confirmada pela Relaçao. E, após esse ano
e meio de prisão, Teófilo Ottoni é posto em liberdade. Nesse interregno, nascera-lhe o filho Teófilo Carlos. O veredito do júri, que absolve todos os comprometidos no movimento, cala fundo na opinião. E a idéia de uma anistia ampla é posta
na ordem do dia pela imprensa. Na Assembléia Provincial Fluminense, por exemplo, uma voz generosa se levanta. É a do Deputado José Augusto César de Meneses:
"Será inimigo da ordem pública, ousado, turbulento, vilipendiador das leis esse
moço, por quem mais se deve encher de orgulho o Serro, do que pelas pedras preciosas que rolam no leito de seus rios? Todas as vezes em que penso nele, digo:
Assim foi decerto Catão na sua idade, e será uma esperança do Brasil, se alguma
comissão militar lhe não fizer saltar a cabeça, ou se alguma taça, ministrada por
algum fingido amigo, lhe não corroer as entranhas".
Nos travos de sua derrota, a batalha de Santa Luzià tinha dado nome aos
vencidos. De então por diante, a começar por Teófilo Ottoni, os liberais serão
conhecidos por luzias, em oposição aos saquaremas, ep(teto dado aos conservadores. De regresso ao Rio, ele recomeça a vida de comerciante, em que o pai o iniciara. Com os irmãos, Honório à frente, organiza uma firma atacadista de tecidos,
sob a razão de Ottoni &Cia., com sede na Rua Direita, 77.Não admite possa alguém
viver de polüica, onde só o seduzem os cargos eletivos.
Em começos de 44, Alves Branco, chamado ao Governo, concede a anistia.
Em sua exposição de motivos, justifica o movimento, como já o fizera o júri de
Mariana. Inesperadamente, a oportunidade abria-se aos liberais. Ganhavam a paz,
depois de haverem perdido a guerra. No ano de 45, Teófilo Ottoni tem ensejo de
prestar um serviço inesquedvel à unidade nacional. Em resposta a uma carta de
Davi Canabarro, "o melhor cabo-de-guerra da República", a quem, a par das idéias,
estava ligado pela fraternidade maçônica, aconselha-o a aceitar a paz proposta por
Caxias. A condiçào de Canabarro fora o reconhecimento da República de Piratini,
mediante a federação com o Império. Ottoni ficara autorizado a falar em seu nome,
transmitindo ao Governo Imperial o pensamento dos revolucionários. Se recusada
a condição, consultava-o ··'sobre a possibilidade de reacender a revolução na Provinda de Minas, oferecendo-lhe os melhores oficiais rio-grandenses para comandar os insurgentes". Teófilo Ottoni dissuade-o, mostrando-lhe, com abundância
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de argumentos, por carta e por intermédio do emissário, que não devem os farroupilhas esperar nenhum auxz7io de Minas e de São Paulo:
"Os rio-grandenses esteio isolados, só podendo contar, para a execução do seu intento, com o valor e resignação de que, há tantos anos,
deram brilhantes exemplos".
Meses depois, falando da pacificação da Provz"ncia, Canabarro, em carta
de 30 de maio de 1845, datada da Fazenda da Alegria, escrevia a Teófilo Ottoni,
entre outras coisas, afirmando:
"Tomando em alta consideração as sábias reflexões de V. Sa. fiquei
convencido da impossibilidade de levar a efeito a desejada federação
desta Província".
Ainda:
"A carta de V. Sa. foi o farol que levou ao desejado porto os riograndenses livres". E mais adiante: "Oxalá que esse tão relevante serviço
prestado por V. Sa. em favor do bem geral e da liberdade fosse um dia
lembrado pelo Governo com o mesmo apreço com que o recordam os
rio-grandenses livres".
Para a legislatura de 1845-47, Minas elege deputados todos os revolucionários de 42. Na nova Câmara, estão Teófilo Ottoni, José\Feliciano, Melo
Franco, José Pedro Dias de Carvalho, Marinho, Limpo de Abreu, Godói, Antão ... a
fina flor da geração luzia. Contudo, o Governo não significava o triunfo da idéia
liberal. A aliança era ocasional e, por isso mesmo, precária. Os jornais adversos,
aludindo à anistia, que ganhara os luzias em favor do Governo, estigmatizavam com
ironia esse "apoio de gratidão ", essas "maiorias de amor e ternura"... A Imprensa
conservadora aponta Ottoni como o "chefe da maioria". E nesta avultam os
Andrada, Limpo de Abreu, Torres Homem, Saturnino, Urbano, Marinho. Mas ele
emudece na Câmara. Nesses anos monótonos, limita-se ao trabalho silencioso das
' comissões. "O homem rnais popular do Império - escreve Sisson - passa por inspirador das composiçôes ministeriais, que se sucedem nessa legislatura". E é verdade.
C"'hefe da maioria, sua figura mais expressiva, não é ministro porque não o deseja.
Limita-se a fazê-los. Com seu profundo senso polz"tico, ele não se ilude. Conhece a
precariedade da siiuação liberal. Nesses tempos de aulicismo, o "reposteiro" acima
da norma constitucional, onde se colocar a preferência imperial? Do lado conservador, proclamando que "o rei reina, governa e administra", ou debaixo da fórmula
ottoniana, inspirada em Thiers, de que "o rei reina, não governa"? Sim, ele o sabe.
Este ainda não é o tempo dos grandes triunfos liberais. Nesses dias medíocres, de
feia deturpação do sistema representativo, já não há o que fazer contra a maré
reacionária, avassalante, terrz"vel. O rei reina, governa e administra. Filho do direzto
divino, o rei, vontade irresponsável, faz "governo pessoal". Intervindo nas organizaçoes ministeriais, inspirando-as, "a criadagem da casa do rei ultraja impunemente
os depositários do Governo da Nação". Onde está o rei, está a lei. Decerto não serão
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esses luzias, com sua inquietante tradição revolucionária, que se hão de impor aos
conselhos da Coroa, conciliando a ordem com a liberdade.
As eleições para a Legislatura de 1848 dão ainda grande maioria aos libe:
rais. Na bancada mineira, trazido pela influência do irmão, há um novato: Cristiano Ottoni. Em setembro, a Câmara, esmagadoramente liberal, é surpreendida
com a organização de um novo Ministério conservador, sob a chefia do Marquês
de Olinda. Nenhuma razão parlamentar autorizava aquela reviravolta, fruto exclusivo do "poder pessoal". Manobrando a ·'facçao áulica" os conservadores subiam.
Enfim! Para Ottoni acabava-se a comédia. A f/ama se reacende. TJ.ês dias após a
organização do novo Ministério, ele sobe à tribuna. Na casa, grande sensação.
Vai romper-se o silêncio do partido luzia. O libelo é terr(vel (ver discurso de 2 de
outubro de 1848). Durante horas, Ottoni investe, acrimoniosamente, contra o
"poder pessoal" do Imperador. E prova, com exuberância, que o novo Ministério
é criação da "facção áulica ". E é sob um deUrio de aclamaçôes que a frase lhe sai,
"entre altiva e comovedora":
O SR. OTTONI - Lançado fora desta tribuna por um golpe de Estado
revolucionário, qual a dissoluçáo prévia da Câmara de 1842 (numerosos apoiados),
fui espiar nas masmorras, e.disto me glorio, a fidelidade (Apoiados) com que servi
meus prindpios e minha consciência. (Apoiados.)
O discurso repercute, gloriosamente, levantando forte celeuma na imprensa
e no Parlamento. Por pouco não se concluiu que a Pátria estava em perigo. Em
resposta, fala o futuro Cotegipe, grande figura conservadora, aludindo ao fato,
deveras significativo, de "haver saido da tenda um Aquiles do Parlamento". O
tumulto voltara. O luzia estava outra vez no tablado. A breve trecho, porém, um
decreto dissolvia a Câmara, pondo fim ao "domz'nio" dos liberais, no poder desde
1845. Manipuladas pelo Governo, as eleições de 1849 produzem uma Câmara quase
toda conservadora. Ottoni protesta contra a legalidade do pleito, não somente pelas
violências cometidas, mas também porque não se haviam observado as disposições
da refonna eleitoral de 1846, aliás, filha do seu esforço. Por isso, quando é convocado à Câmara, resigna o lugar. O esp(rito de transação, que define essa época,
aborrece o luzia. A simulação nunca fora um elemento de valor no seu sistema.
E ele se afasta. Não obstante, se a poUtica anda desinteressante, a vida, em si
mesma, corre regularmente. Ottoni & Cia. se haviam transformado em poderosa
organização comercial, com a tradição de um crédito robusto. No entanto, a idéia
amadurecia-lhe no espz'rito, fazia alguns anos. Agora, arredado das lutas partidárias,
não seria a oportunidade de pô-la em execução, servindo o Paz's no terreno de sua
grandeza material? Da( a Cia. de Comércio e Navegação do Rio Mucuri, organizada
por ele e pelo mano Honório Benedito Ottoni, com o capital de mil e duzentos
contos de réis, quantia enorme para a época.
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No começo do Século XIX, com o declz'nio da mineração, as comarcas do
norte de Minas voltam-se para a agricultura e o pastoreio. E a idéia de uma comunicação com o oceano torna-se o tema das aspirações comuns. Um porto de mar para
Minas era, então, a maior reivindicação do povo das Gerais. Ora, nisto cifrava-se o
primeiro objetivo da Cia. do Mucuri. Após longos estudos levados a cabo por
técnicos categorizados, Ottoni chegara à conclusão de que esse porto de mar só
poderia ser na foz do Mucuri, em São José do Porto Alegre, vila do litoral da Bahia.
Valia por um formidável programa de governo essa fascinante tarefa de levar a
civilização ao vale do Mucuri, imenso, ignoto. A grandeza da obra estava mesmo a
dizê-la superior às forças de um governo: aquilo era trabalho para toda uma geração.
Um homem, no entanto, iria realizar o impossfvel. E esse homem era Teófilo
Ottoni, o demagogo, o sans-culotte, o luzia.
Desde sua primeira visita à região, em 47, Ottoni se convencera do exagero
dos estudos oficiais sobre a navegabilidade do rio Mucuri, interrompida a meio
caminho pela cachoeira de Santa Clara. Ficava evidente que a Cia. do Mucuri, que
devera ser de navegação, teria de ser uma companhia de estradas. Ele enfrenta a
nova situação. Uma coisa era óbvia: a necessidade de dividir ao meio a longa distância de mais de 300 quilômetros, que, através da mata desconhecida, ia de Santa
Clara ao Alto dos Bois, nas imediações de Minas Novas. Combina o encontro de
duas expedições: uma que, saindo do Alto dos Bois, demande o rio Todos os
Santos; e outra que, partindo de Santa Clara, se dirija para o mesmo local. Organizam-se em bandeira, à feição antiga. Selecionam-se os homens. Limpam-se as velhas
carabinas, e afiam-se os jàcões de mato. Arranjam-se os línguas para os entendimentos com o gentio. Reúnem-se os gêneros, remédios, ferramentas. Acondicionam-se as bruacas de sal, o fumo de rolo, os panos de toucinho, os barris de pólvora.
Tudo pronto para a grande arrancada, Teófilo Ottoni invade a selva virgem do
Mucuri, largando Santa Clara com rumo ONO. Então, o vale estava recoberto pela
mataria densa. As picadas eram abertas a facão. E pela frente, a perder de vista, a
floresta trágica, hermética, sombria. E eram as feras; e os pântanos doentios; e os
rios a vadear; e as lagoas românticas e fatais; e, nas clareiras enganosas, o botocudo
traiçoeiro e antropófago. A marcha é penosa. São os cipós embaraçantes e as onças
de pé fofo. O gentio começa a dar sinal de sua presença. Mas a bandeira tem ordem
de não atirar nos selvagens, nem mesmo para responder à agressão. Por isso, aos
primeiros ataques, e para afugentar o índio, dispara-se para o ar. As flechas ervadas
trazem aqueles homens em sobressalto. Certa manhã, a catástrofe chega de surpresa.
Os botocudos investem repentinamente e, repentinamente, desaparecem na brenha
espessa. Findo o assalto, as conseqüências são funestas: dois homens agonizantes,
quatro feridos e mortos todos os animais de carga. Os pioneiros prosseguem. Agora,
substituem as bestas, carregando o que é possivel. E a caminhada se torna um
drama sem sim. Os mantimentos acabam. Passam os invasores a alimentar-se de
frutos silvestres e palmito sem sal. O receio de novas hordas de (ndios, atacando de
súbito, continua o pesadelo das noites mal dormidas. Um dia, enfim, num ponto
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cerca de duzentos quilômetros de Santa Clara, e à distância mais ou menos igual
de Minas Novas, a bandeira divisa uma bela planz'cie, na vizinhança do rio Todos
os Santos. As doçuras do clima e a excelência das terras causam admiração àqueles
homens rotos e cansados. Ele manda abivacar. Sua figura está irreconhecivel:
roupas imundas, barba crescida em desalinho, pele crestada pelo sol e pelos ventos
do Mucuri. O encontro com a caravana do Alto dos Bois é providencial. Isso de
comer palmito sem sal já estava um tanto monótono. E Teófilo Ottoni, de fisionomia aberta, designando aos companheiros as margens férteis do rio, com uma
exclamação que deveria perpetuar-se no tempo:
-Aqui farei a minha Filadélfia!
Uma tremenda fuzilaria sacode os ares. Ecoa longamente pelo vale do
Mucuri, na manhã belz'ssima. E repercute, no vento e na água, pelos montes e pelas
árvores, das rechãs aos cumes intocados, através das ravinas e dos tremedais erradios, quebrando a plácida quietude daquelas plagas primitivas. As duas bandeiras
salvavam. Nesse eterno regresso do homem à singela ingenuidade das coisas, que o
contato da natureza estimula, aqueles rudes desbravadores, repetindo um antigo
costume, faziam as primeiras continências à cidade que emergia. Nem outro nome
ocorreria ao obstinado disdpulo de Jefferson. Filadélfia era o berço da liberdade
americana. Evocava a democracia na sua antiga pureza. Recordava a antemanhã
da revolução, definindo os direitos do homem, proclamando a primeira república
da América.
Teófilo Ottoni marca uma era de redenção para os (ndios do Mucuri. Sua
posição de protetor do gentio estava definida desde 47, em ofz'cio à Câmara de São
José do Porto Alegre, denunciando o tráfico e pro[ligando o comércio dos kurukas
(crianças indigenas). Esta atitude é definitiva, radical e intransigente. Ordens severz'ssimas são transmitidas, nesse sentido, a todo o pessoal da Cia. do Mucuri. O lema,
aliás, não admite sofismas: "Não atirar nos selvagens, nem mesmo para responder
à agressão." (Observe-se que estas palavras, lançadas por Ottoni em 1847, têm o
mesmo sentido das do General Rondon, ao adotar como slogan de sua cruzada em
favor dos selvagens: ''JVIorrer, se for preciso; matar, nunca':) A defesa do gentio,
no estilo ottoniano, está imbuzda da mais generosa filosofia social. O z'ndio é um
homem livre e, como tal, deve trabalhar por conta própria e no próprio interesse.
Nada de aldeamentos, onde o trabalho é todo em proveito dos aldeadores. O
trabalho dos selvagens só a eles deve aproveitar. E esse trabalho tem de ser remunerado.
Os botocudos estavam divididos em inúmeras tribos, empenhadas em
perene guerra fratricida. Eram os giporoks, macunis, aranás, ta-monhecs, bakuês,
porukuns, pojichás, nak-nanukes, estes subdivididos em potés, potones, krakatans
etc. Desse entrechoque sangrento, as tribos mais fracas. haviam de sair derrotadas.
Os macunis, malalis, maxacalis, vencidos, asilaram-se entre os cristãos no Alto dos
Bois. Eram ferozes e bárbaros esses botocudos. No entanto, estimavam Teófilo
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Ottoni, a quem tiveram inúmeras oportunidades de matar. É que, às escondidas,
o viam deixar pendurados nas árvores, por toda a floresta, os mais variados presentes, como ferramentas e facões, que muito apreciavam. Os primeiros contatos
foram com os caciques Giporok, Mek-Mek, Potik, a quem os línguas explicam as
intenções de Ottoni. Depois vieram os entendimentos com os outros caciques:
Timóteo, Ninkate, Poté, Potón, Krakatam, Inhome, Nereré. Foi Timóteo quem,
observando as luvas brancas que. Ottoni usava para se defender dos mosquitos,
voltou-se para os seus, exclamando: "Pogirun! Pogirun! "(homem das mãos brancas).
Ao cabo de alguns anos, realizava-se o milagre. A paz descera sobre o vale. O botocudo, outrora feroz, estava convertido à civilização, plantando suas roças ou prestando serviços à Companhia, na construção das estradas. A democracia impregnara
de sua substância o Mucuri. Acabara com a exploração do homem pelo homem.
Extinguira o tráfico. Dignificara a familia. Estabelecera o direito do z'ndio sobre a
terra. Defendera a sua liberdade e valorizara-o como ser humano, pelo trabalho
livre e remunerado. Só Teófilo Ottoni teria sabido escrever essa página emocionante. Só ele, com sua fecunda inspiração democrática, podia compreender o
drama do gentio espoliado. E havia uma lógica nesse procedimento, que ia beber
nas fontes mais puras de uma cultura feita de estudos e de experiência. De resto,
eles se entendiam. Entre Teófilo Ottoni e os selvagens havia um traço comum: o
mesmo amor à liberdade. Em torno desse sentimento, teriam de unir-se. Nada
impediria essa aproximação. Nem as diferenças de lz'ngua, de civilização, de hábitos,
tampouco os prejuz'zos e os preconceitos. Para Teófilo Ottoni, o z'ndio era um homem livre, selvagem como a própria liberdade; para o (ndio, Teófilo Ottoni encarnava a figura humana desse pensamento divino. Eram homens livres e se entendiam,
a despeito de tantos antagonismos. Compreendiam-se pelo instinto, quem sabe,
sentindo a liberdade em seu derredor, rz'spida como esses ventos ululantes, espontânea como a água corrente desses rios. Não fora à toa que Pogirun, supremo
cacique do vale, se fizera a última instância entre os botocudos.
A colonização européia do Mucuri começa, em 1853, com o contrato que
Ottoni firma com Scholobach &Morgenstern para a remessa de 2.000 agricultores
alemães. O poeta João Salomé de Queiroga, em seu poema Saudação do Proscrito,
escrito em 1863, dá uma idéia do que se passava:
Filadélfia, eu te saúdo
Na voz do teu botocudo,
Na voz do africano rudo,
Na áspera voz do inglês,
Na doce voz do italiano,
Na gutural do germano,
Na do china e lusitano,
Na voz nasal do francês!
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Queiroga estava, todavia, aquém da realidade. Não eram apenas indios,
negros, italianos, alemães, chineses, portugueses e franceses que trabalhavam em
Filadélfia. Eram ainda suz'ços, belgas, holandeses e, obviamente, brasileiros.
A Cia. do Mucuri teve que ser liquidada. A perseguição politica movida
contra ela pelo Governo Imperial foi de molde a asfixiá-la. No entanto, era um
estranho fim, absurdo, paradoxal. Não acabava por exaustão. Morria de fartura,
estuante de vida, numa crise de crescimento. O balanço de suas atividades, na hora
da liquidação, tinha este ativo impressionante: uma linha maritima de navegação
a vapor, do Rio de Janeiro a São José do Porto Alegre; o rio Mucuri, desobstruido
até a cachoeira de Santa Clara, com suas águas cortadas pelo vapor Peruz'pe, cinco
lanchões de ferro, inúmeras canoas; vastos armazéns em Filadélfia, Santa Clara,
Ribeirão das Pedras e Paredes; as colônias de Santana, Santa Clara, Santo Antônio,
Capelinha, Jacuz', São Jacinto, Santa Maria, São Benedito e Urucu, florescendo em
plena selva; o gentio catequizado, devotando-se ao amanho da terra; a colonização
nacional e européia, invertendo grandes capitais na abertura de fazendas; e a trepidante Filadélfia, centro propulsor do comércio do norte de Minas. Havia também
as estradas: a de Santa Clara a Filadélfia - a primeira estrada de rodagem construz'da
no Brasil - com seus 170 quilômetros, desenvolvendo-se em plena floresta, com
declive nunca superior a 5%, e que o grande geólogo Charles Freden'ck Hart, filho de
uma terra fértil em boas estradas, chamou de "excelente estrada"; a de Filadélfia 'ao
Alto dos Bois, em Minas Novas; a do Ribeirão das Pedras a São Mateus, com 126
quilômetros; a de Santa Clara a Leopoldina, com 48; o caminho do Poté a Trindade.
E as tropas. E os ranchos. .5 as casas. E as vastas roças de cereais. E as terras de sua
propriedade, terras a perder de vista, férteis e milagrosas. E os engenhos, os
moinhos, as serrarias, as oficinas diversas.
Filadélfia chama-se hoje Teófilo Ottoni, em homenagem a seu fundador.
A cidade, uma das maiores e das mais belas do interior do Brasil, é motivo de
orgulho para Minas. Recentemente, escreveu o historiador Waldemar de Almeida
Barbosa:
"Todos os municipios da zona fisiográfica do Mucuri pertenceram ao
pn'mitivo Munidpio de Teófilo Ottoni, sem exceção de um só. O Munidpio de Teófilo Ottoni era constituido de toda a atual zona do Mucurí.
Águas Formosas, Carlos Chagas, Itambacuri, Malacacheta, Pavão e Poté
tiveram seus territórios desmembrados diretamente do de Teófilo
Ottoni. São munidpios filhos do de Teófilo Ottoni. Os .demais Ataléia, Bertópolis, Campanário, Frei Gaspar, Frei Inocêncio, Ladainha,
Machacális, Nanuque, Nova Módica, Pampã, Pescador, São José do
Divino e Umburatiba - desmembraram-se dos primeiros, isto é, seriam
munidpios netos do de Teófilo Ottoni. Finalmente, Ouro Verde de
Minas e Serra dos Aimorés desmembraram-se, respectivamente, de
Ataléia e Nanuque e, por isso, seriam munidpios bisnetos do de Teófilo
Ottoni".
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As colônias que Ottoni plantara no vale estavam agora transmudadas em
22 munidpios do norte de Minas. A cidade de Teófilo Ottoni construiu um
pantheon na praça Tiradentes, onde se ergue a estátua do luzia. Numa de suas
faces, a divisa da Sentinela do Serro:
"O fim de toda associação polz'tica é a conservação dos direitos
naturais e imprescritz'veis do homem; estes direitos são a liberdade, a
segurança, a propriedade e a resistência à opressão".
E na outra, a legenda famosa, com que o definiram os contemporâneos:
"Dilectus populi, libertatisque sacerdos".

Durante esses longos anos de ostracismo, devotados ao Mucuri, estranhas
coisas tinham acontecido no palco movediço da polftica. A chama liberal quase
se extinguira. Subindo ao poder, em 1848, o Ministério O/inda, fruto de uma
absurda trama palaciana, manobrada pela "facção áulica ", havia inaugurado a poUtica imperial. A essa pujante reação conservadora, alentada no "regresso", sucedera
um morno penado de acomodações partidárias: a Conciliação. Definida no Parlamento como um "pensamento augusto", atribulam-lhe uma origem imperial. Sua
causa mais próxima teria sido a longa luta de trinta anos, que desgastara os partidos,
cansando-os. Esse "cansaço" era proclamado pelos grandes [(deres conservadores,
entre eles, Itaboraz" e Eusébio de Queirós. Em 53, o Marquês do Paraná fora chamado a organizar o Ministério. Ia ser, no Governo, o depositário do "pensamento
augusto". Esse Paraná era aquele mesmo Deputado Honório Hermeto Carneiro
Leão que, em 1841, sustentara na Câmara o prindpio de que "é sempre legzúmo
o Governo a cuja frente está Sua Majestade, o Imperador", em antagonismo com a
tese de Teófilo Ottoni, segundo a qual "o Governo do Imperador só é legz"timo
dentro da Constituição".
A Conciliação revelara-se bem cedo. Apresentando o Ministério, dissera
Paraná:
"Imprimiremos à pohtica aquele caráter de moderação que é consentâneo com as opiniões que professamos e que são opiniões conservadoras".
E depois:
"Estimaremos muito e acolheremos com grande satisfação toda e
qualquer adesão; a ninguém repeliremos; a todos aceitamos".
E isto era tudo: podia aderir-se. Ora, esta linguagem não estava de molde
a ser entendida pelos luzias da velha guarda, enrijados nos reveses. Os poucos liberais, que se dissolveram na Conciliação, não eram lá figuras tão expressivas. Por isso
"a Conciliação nada mais foi do que a absorção do Partido Liberal, exausto, pelo
Conservador pujante", escreve Euclides da Cunha. Demais, eliminando as lutas
partidárias, ela facilitava a ação do "poder pessoal" do Imperador.
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Em 57, inaugurada a estrada Santa Clara-Filadélfia, parecera oportuna a
Ottoni uma incursão poUtica. Iam ferir-se eleições para o preenchimento de duas
vagas no Senado. E estas se fariam pelo velho processo, que a lei abolira. E a razão
era simples: os "drculos" diziam apenas com os deputados. Também assinado pelo
irmão Cristiano, ele deita manifesto aos eleitores mineiros, recomendando-lhes que
só elejam deputados e senadores que se comprometam a pugnar, por todos os meios
legais: pela eleição dos senadores por drculos; pela renovação parcial do Senado em
cada legislatura. Era a sua antiga luta contra a vitaliciedade do Senado. Conquanto
não fosse candidato, Minas o elege Senador, numa votação promz'scua de liberais e
conservadores. Havendo tido votação superior à de José Pedro Dias de Carvalho,
absteve-se de qualquer reclamação, por deferência ao velho amigo. Em 58, há nova
vaga. Então, ele se candidata. Minas o elege, dando-lhe o primeiro lugar na lista
trz'plice. O Imperador escolhe o segundo mais votado. Em 60, outra vaga se verifica
na representação mineira do Senado. Sua candidatura é lançada pela imprensa
liberal. Desta vez, o pleito é uma consagração: o primeiro na lista trzplice, com
enorme vantagem sobre os companheiros. Minas em peso - a totalidade dos
distritos eleitorais - sem cor partidária, lhe sufraga o nome para Senador do
Império. É escolhido, porém, o terceiro votado. Entrementes, mais uma vaga se
verifica. Ottoni declara incontinenti, pela imprensa, que não é candidato:
"Essencialmente mineiro, se me faltam predicados para ser escolhido
Senador do Império, sobra-me patriotismo para zelar o nome e o pundonor da minha Prov(ncia ·~
E não se apresenta. Mas novamente seu nome vem na lista trzplice, já
então em segundo lugar, e à sua revelia. Agora, é nomeado o primeiro votado.
O luzia voltara. Esses doze anos de ostracismo voluntário (1848-1860),
numa singular coincidência, correspondiam ao esvaziamento das forças "progressistas'~ Agora, era de vê-lo, outra vez, na praça pública. E vinha maior, com a
força repercutida no tempo. Vinha como uma veneranda figura do passado, um
veterano das lutas contra o despotismo, uma legenda poUtica do outro tempo.
Encarnando as mais puras tradições liberais, seu nome evocava a primeira manhã
da democracia, sua impaciência e seus sacrifz'cios. Voltava, e o povo reconhecia nele
o seu tribuno. No entanto, a hora era de colapso. Onde o Partido Liberal? A bem
dizer, já não existia. Dele restavam tão-somente alguns agrupamentos esparsos,
últimas patrulhas de um antigo exército cheio de cicatrizes. Diluz'dos na Conciliação, em meio ao adversário forte e numeroso, os liberais já não passav.am de uma
bela reminiscência. Nada mais. Ao revés, a oligarquia conservadora, havia doze
anos no poder, era uma cidadela inexpugnável. E na verdade tinha brilhado, dando
sábias leis ao Império. De resto, esses saquaremas dominavam a situação ,fazia mais
de vinte anos. Que poder haviam tido os liberais durante essas duas décadas? O
Ministério dos Andradas saz'do da Maioridade, com uma vida meteórica de poucos
meses? O peno do de 1845-48, solapado pelas intrigas do aulicismo? A Conciliação
que fora, nitidamente, o predomz'nio do Partido Conservador? Não. Havia mais de
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vinte anos, os liberais estavam por baixo. Ao contrário, entrincheirados na vitaliciedade do Senado e do Conselho de Estado, açambarcando as posições na administração, na justiça, no Parlamento, unidos em sólida oligarquia, os saquaremas controlavam, serenamente, toda a máquina politica. O apelo às armas em 42, com
Minas e São Paulo, e em 49, com Pernambuco, conforme a regra das revoluções
infelizes, tinha sido fatal aos liberais, granjeando-lhes a fama de demagogos, arruacezros, republicanos... "luzias", em suma. Agora, nesse ano da graça de 60, o eclipse
era quase total. E os liberais punham-se perplexos frente à fortaleza oligárquica,
hermética, inacess{vel, pujante. Sentiam as novas gerações a necessidade de um
nome que, por sua origem, suas raizes, seu fasdnio, despertasse a consciência da
Nação. As circunstâncias exigiam a influência de um Caio Graco. Olha-se para o
alto da montanha. Como tantas vezes, antes e depois, pede-se a Minas uma palavra
de inspiração. E ao jeito do que outrora acontecera a Cincinato, ia-se buscar Teófilo
Ottoni no Mucuri, com as mãos ainda calejadas da rude faina.

***
Acudindo ao apelo, ele se candidata à Câmara dos Deputados. Certo, a
coisa era fácil. Bem o mostravam as eleições para a senatória, mais árduas. Havia,
no entanto, o outro aspecto, acima do interesse individual: a tarefa de reacender,
no ânimo do povo, as velhas crenças liberais; despertar o seu esp{rito de luta; imprimir a esta um sentido; dar-lhe direção. Nessa hora de apatia nacional, tornava-se
preciso recomeçar a pregação democrática. O tribuno adivinhava a sua missão.
Assim, na vizinhança do pleito, candidatando-se, fá-lo em grande estilo, com a
Circular aos eleitores mineiros, verdadeiro tratado de democracia, que traz a data
de 19 de setembro de 1860. Com suas 161 páginas, é "um inigualável manifesto
poWico, que, tanto pela qualidade como pela quantidade, fica singular em nossa
História". Escrito em linguagem Umpida, ressumava um nz'tído sabor clássico.
"Os fortes estudos de latinidade, que Ottoni fizera na terra natal
~ ninguém ignora quanto em Minas se prezava a lz'ngua matriz da
nossa ~ possibilitaram-lhe um português escorreito, às vezes convizinho do vernáculo granz'tico em que Alexandre Herculano, espz'rito
congenial pelo liberalismo adiantado e pela probidade indesmentz'vel,
vazara os seus nobres pensamentos e as suas imperedveis investigações"~ dirá Basz'lio de Magalhães.
Aliás, citado com equilz'brio e graça, o latim faz, na Circular, uma brilhante demonstração de cultura. Aqui e ali, ressurge o jornalista com aquela borbulhante veia panfletária, que é a sua força. De resto, o estilo guarda a singeleza e a
ordem de um estudioso das ciências positivas.
'/1 excelente cultura matemática, por Ottoni haurida na antiga
Academia de Marinha, influiu poderosamente em sua mentalidade.
Não é só a lógica, a maneira regular de entretecer os argumentos tirados
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da própria inspiração, ou tomados ao adversário para pronto revide, o ,
que lhe distingue as florações intelectuais, mas, sobretudo, a clareza e
a metodizaçãa dos assuntos versados, revelando a maneira especial de
quem estava habituado a armar equações algébricas e a demonstrar
teoremas de geometria"- observa ainda Basilio.
O êxito é imenso. Amzgos e inimzgos lêem a Circular com avidez. A
imprensa dá-lhe o merecido relevo. Demais, por seu conteúdo, ela se torna o mais
lúcido documento da época.
''A história do Governo representativo no Brasil não poderá ser
escrita sem o depoimento de Teófi!o Ottoni"- anota Cristiano Ottoni.
E Pedro Calmon, numa lúcida sentença:
''A Circular era o testamento de uma geração, o plano reformista de
um partido, o grito de guerra de um candidato".
Seria imposs{vel fazer-se aqui um resumo dessas páginas. Diga-se apenas
que a Circular é erudita em matéria de Direito Constitucional. As idéias da Sentinela
do Serro permanecem intactas. Evocam-se os acontecimentos do 7 de Abril, da
Maioridade, da Revolução de 42, os sofrimentos, em suma, da luta liberal. O Poder
Moderador recebe uma crl"tica ferina. Outro tanto o "poder pessoal" ou ''governo
pessoal", em virtude do qual o Imperador intervém na poll'tica, organizando e
dissolvendo ministérios extraparlamentarmente. Sua conhecida intransigência no
assunto explica-se. Ele é um republicano convicto. Reconhecendo, todavia, a impraticabilidade e o perigo da idéia, num Brasil não preparado para a transforrnação,
transige com a monarquia constitucional e, desse jeito, apóia as instituições imperiais. Exige, por isso mesmo, um respeito religioso pela Constituição. Da{ o antagonismo, porque o Imperador intervém, inconstitucionalmente, com o "poder
pessoal". Teófilo Ottoni está sempre entre duas tendências: ou a república, ou a
monarquia constitucional, a coroa sendo um s{mbolo, e o rei uma figura passiva.
Ou Washington e Jefferson, com a república, ou a rainha Vitória, com a monarquia
constitucional - e, em ambos os casos, o denominador comum da democracia.
Esse, o grande sentido de sua luta. O mais, mera conseqüência. O quadro puJante
das instituições anglo-americanas permanece incólume no seu espzrito. A fórmula
de Thiers, buscada na cultura britânica - o rei reina, não governa -ele a transforma
no leitrnotiv de sua vida poWica, em oposição ao prindpio de que o rei reina,
governa e administra, elevado pela oligarquia conservadora à altura de um sistema
de governo. Transige, pois, com a monarquia constitucional, reconhecendo que,
nessa fase de nossa formação, "a coroa é ainda o s{mbolo da unidade nacional".
Temporiza com a monarquia constitucional, mas esta, à feição inglesa, há que
fazer largas concessões à técnica democrática. O Poder Moderador, filho do direito
divino, é longamente dissecado. Ottoni faz análise da responsabilidade dos ministros
pelos atos do Poder Moderador:
"The king can do no wrong. Bem sei que esse é um dos dogmas da
monarquia constitucional. E não tenho a menor dúvida de que da{ se
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derive a irresponsabilidade da pessoa real. Mas o prindpio the king can
do no wrong, sobre que se funda a irresponsabilidade, diz um escritor,
só é racional subentendidas estas palavras: because he does nothing.
A ficção diz somente que o rei não pode fazer mal e que, portanto, é
irresponsável. Não diz que o erro ou o crime não possam estar nos atos
promulgados em !70me do rei. Nem a Constituição o poderia admitir,
porque supõe a possibilidade do crime no Conselho. E, se houve crime
no Conselho, não pode deixar de havê-lo na execução do Conselho
criminoso. E como, segundo a ficção, o rei não pode fazer mal, é preciso que, ao lado da irresponsabilidade real, esteja sempre a responsabilidade. de um executor. É outro dogma, sem o qual a ficção constitucional fora o maior dos escárnios ao bom senso. Pelo mal que pode
estar nos atos do rei é responsável quem lhe deu cunho da exeqüibilidade. Não há sofismas e filigranas que possam contrariar essa teoria.
A Constituição supô-la, porque é congênita com o sistema, e consagrou
no seu texto esta suposição. Ocasionalmente, quando decretou, nos
arts. 69 e 70, o formulário para a publicação das leis, menciona e declara indeclinável a necessidade da referenda".
E investindo rudemente contra o Governo:
''Mal cuidavam os legisladores constituintes que, no Brasil de 1860,
ministros haveria que julgassem poss(vel, no sistema constitucional,
referenda sem responsabilidade. E que se rebaixassem os ministros de
Estado a notários públicos que, na referenda dos atos do Poder Moderador, nada fazem senão portar por fé que tal é a vontade de seu
augusto amo. Tal direito público é o da Turquia: lá, com efeito, por
virtude da constituição, a referenda do ministro significa somente que
no serralha se decretou como está escrito no documento assinado"...
E a sua velha turra com o Conselho de Estado e o Senado vitalz'cios?
''Parece-me que os· Ministros devem ser especialmente feitura da
Câmara Temporária, receber as inspirações bebidas na eleição popular.
O Conselho de Estado vitaltcio, criatura e auxiliar nato do Poder Moderador, estará sempre em desconfiança contra os representantes imediatos do povo. O Senado vitalz'cio, que é essencialmente estacionário,
fica reforçado em extremo com a existência de um Conselho de Estado
vitalz'cio. Apoiar-se-ão reciprocamente, e a comunhão de interesses
facilmente se estabelecerá entre as duas corporações. Para isso não
será preciso que os senadores acumulem as funções de Conselheiro de
Estado, como atualmente, em que de dezessete membros do Conselho
de Estado, quinze são Senadores. Com as duas corporações assim organizadas, todo o Ministério que não esteja filiado na confraria vitalz'cia é
imposs(vel".
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A implicância com o "orientalismo" da Corte é ainda a mesma. O beijamão sempre lhe parecera uma atitude "asiática". Tanto tempo depois. a convicção
robusteceu-se: "Qualifico o bez]"a-mão como um ato indigno do cidadão livre. "Está
visto que essas coisas não são lá muito propzdas à criação de um clima palaciano
favorável ao luzia. As repetidas preterições senatoriais bem o dizem.
A Circular é um código de liberdade. Suas diretrizes não nascem do improviso. São as velhas diretrizes de um homem estranhamente fiel: combate sem tréguas
ao "governo peSsoal", zelo da Constituição, pureza do sistema representativo,
investida tenaz contra "a califórnia dos créditos suplementares", e, acima de tudo,
supremo altar de um credo politico, a eterna trilogia de Teófilo Ottoni: democracia,
federação, república. A Circular aos Eleitores Mineiros- antes se devesse dizer uma
Circular à Nação - tem, no entanto, um pretexto. Teófilo Ottoni é candidato a
deputado. E o velho "luzia" pode dizer aos homens de sua Provz'ncia: "O meu
programa está nos antecedentes de minha vida".

***
Cinqüenta e três anos. Os cabelos vão embranquecendo na barba e nas têmporas. O corpo, rudemente trabalhado nos· campos de batalha e nas pelejas do
sertão, começa a fraquejar. A vida, cheia de emoções violentas, lhe tem sido dura.
Ele está gravemente enfermo. E pobre. E rozao de dz'vidas. O destino era injusto
com o "luzia". Sua hora culminante vinha tarde, em ocasião bem pouco propzda.
O ano de 1860 deflui em meio às agitações democráticas que marcam, de forma
iniludz'vel, na história do Império, o advento da era ottoniana, generosa, coruscante.
A Circular surgira num grave momento de indiferença. Em suas páginas, que repercutiam por todo o Império, vibrava o antigo esp(rito do liberalismo. Nela entoavam-se, em estilo heróico, velhos hinos, já quase esquecidos, à idéia liberal. A
Circular ecoava como toque de clarim, congregando as falanges liberais, exaustas e
cindidas. Dava-lhes unidade, apontava-lhes um programa, criava um partido. Era na
verdade um alcorão polz'tico. Dele emergia o tribuno do povo. Na sua configuração,
não contava apenas a facúndia; contavam trinta anos de coerência polz'tica, trinta
anos de apostolado democrático; contavam a pureza e a simplicidade dos costumes,
a austera devoção da vida pública; contava a virtude republicana, que não distinguia
o homem do cidadão. Definia-se uma fase histórica: a era ottoniana, com seus atrevimentos democráticos. E ela vai gerar o grande impulso, evoluindo, entre 1860 e
1869, sob "o ângulo de inclinação republicana", escreverá Joaquim Nabuco.
As dispersas facções do Partido Liberal haviam encontrado uma voz. Esta
voz vinha robustecida pela tradição. Evocava o tempo dos titãs. Através dela, falavam ainda os Feijó, os Evaristo, os Andrada, os Vergueiro. Com ela ressurgiam os
grandes dias antigos. Na sua eloqüência, talvez até se ouvissem os últimos ecos de
Santa Luzia. Teófilo Ottoni representava a altíssima nobreza da revolução de 7 de
Abril, então havida como a verdadeira data da Independência do Brasil. O velho
luzia era agora uma veneranda figura dos tempos heróicos. O fascz'nio de seu nome
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-ganha o Pa(s, agita a rua, entusiasma as escolas, enche a imprensa, inj?ama as imaginações. A nova geração faz desse nome uma bandeira. É Francisco Otaviano, com
o Correio Mercantil. É Saldanha Marinho, com o Diário do Rio de Janeiro. São
Lafaiete Rodrigues Pereira, Pedro Luz's e Flávio Farnese, com a Atualidade. E ainda
Quintinó Bocaiúva, Aristides Lobo, Tavares Bastos, entre tantos outros escritores,
poetas, filósofos, oradores, juristas e soldados. A mocidade intelectual mobilizava-se sob a inspiração de Teófilo Ottoni.
"Quando, em 1859 e 1860, comecei em São Paulo a escrever para
as folhas públicas artigos de poWica, e redigi com Teófilo Ottoni Filho
o periódico acadêmico A Legenda, nosso credo era o do Partido Liberal
alumiado pelas crenças da juventude. Os nossos (dolos não eram os
doutrinários do Parlamento e os portadores de pasta do regime imperial:
eram os mártires da Inconfidência, os revolucionários de Pernambuco,
de 1817 e 1848, os fundadores da República de Piratini e os vencidos
de Santa Luzia"- comenta Salvador de Mendonça.
Desse modo, em 1860, o Império se havia transformado numa vasta tribuna democrática, ruidosa, trepidante.
"Com sua generosidade e cavalheirismo, igualdade e afabilidade de
trato, Ottoni é particularmente estimado e querido de todos. Das rodas
de moços que seguem Otaviano é ele o centro" - conta Joaquim
Nabuco.
O famigerado luzia tornara-se um (dolo. Não apenas do povo, que havia
muito lhe adivinhara o gênio, mas ainda das inteligências novas, presas à sedução
da. sua linhagem polz'tica:
"Herói que o meu entusiasmo de moço transformava em um quase
semideus. O que se passou em mim passou-se em toda a grei liberal"afirma Salvador de Mendonça.
De resto, esse homem de cabelos grisalhos sente-se à vontade no conv(vio
da juventude. Entre os moços, timbra em ser somente uma opinião mais experimentada. Cultiva-lhes a amizade, anima-lhes o entusiasmo polz'tico. Sensibiliza-os
com demonstrações públicas de apreço.
"Era para mim, estudante, um desvanecimento - escreverá mais
tarde Joaquim Nabuco - descer e subir a rua do Ouvidor de braço
com Teófilo Ottoni".
Embora candidato por Minas, ele acede em disputar as eleições também
no Rio. Seu nome fazia-se necessário ao prélio, que se anunciava dijicil. Organiza-se, assim, uma chapa liberal de envergadura: Teófilo Ottoni, Fancisco Otaviano
e Saldanha Marinho. Conhecendo a força do "ottonismo ", a oligarquia se atira,
sem escrúpulos, à luta. Sua imprensa concentra as baterias em Ottoni e na Provz'ncia de Minas. Dois pólos da resistência liberal, acrescia que Ottoni era a alma
do movimento, e Minas tinha a maior bancada parlamentar. Mais do que nunca,
a calúnia investe contra ele. O Mucuri - ou antes, a sua caricatura, pintada pelo
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ódio polltico - vem à baila. Mas o luzia, armado em panfietário, esmaga a protérvia do inimigo e, ao cabo, fica de pé a intangivel lisura do diretor da extinta
Cia. do Mucuri. Demais, essas polêmicas, propiciando o debate público, resultam,
com grande desespero dos contrários, em maior repercussão para Ottoni. A calúnia
reforçava-lhe o prestigio. Na verdade, já sua vida andava de boca em boca. Todo
mundo lhe conhecia a história, um tanto legendária. E havia, na história de sua vida,
o traço dominante de uma probidade feroz. A antiga casa comercial Ottoni & Cia.
granjeara para o dono a tradição de um espz'rito reto e humanitário. O Mucuri fora
o supremo sacrificio. Modesto por z'ndole, ele trouxera da Prov{ncia os hábitos
singelos da gente mineira. Seu lar era arejado, mas desconhecia o luxo. Na rua,
sempre o viam a pé, malgrado os sofrimentos do coração. Vinte anos antes, da
tribuna do Parlamento, uma voz autorizada o comparara a Catão. Incorruptz"vel,
dando-se em holocausto aos seus ideais, ele se assemelharia a Robespierre se Robespierre tivesse coração e não fosse um tirano. Não tinha, contudo, a insipidez
daquele, tampouco a casmurrice deste. Austero como um prindpio, era generoso
como um pensamento.
A injúria resvalava inútil. Buscava-se, então, atirá-lo contra o Imperador.
E citavam-se páginas da Circular, relatando a conspiração da Maioridade, com a
participação imperial. A Semanda llustradafazia blague:
"E o incendiário Pogirun? Esse há de morrer queimado para maior
glória do Senhor! Homem de talento e de prindpios, ousa perturbar a
ordem dos homens de cima! ó sacrilégio! Por muitos menos foi sacrificado o revolucionário de Jerusalém. Demais, Pogirun não tem estômago; não conhece o prazer que há em sugar boas doses de sangue à
veia pública. Pogirun ousou escrever uma circular e contar certas
histórias da Maioridade que soaram mal aos ouvidos dos donatários
deste Império. Pois o Pa{s havia de saber impunemente que os quinze
anos imperiais burlaram a idade madura dos conselheiros da ordem?".
Aliás, Ottoni marcava suas hastes. Reagindo à alcunha de cardeais, que
lhes era dada, os conservadores crismavam de pogiruns os liberais. Desse modo, a
eleição de 60 já não· parecia travada entre os dois grandes partidos do Império.
Durante os últimos anos, eles quase haviam perdido a identidade. Diluzaos nos
caminhos tortuosos da Conciliação, a bem dizer já não tinham nome. O prélio
disputava-se, agora, sob o alarido da mais in{ensa vibraçã,_o, entre cardeais ( conservadores) e pogiruns {liberais). O pleito é o mais renhido'' ainda travado no Império,
sob terrivel pressão do Governo. Onipresente, Ottoni comparece às diversas paróquias eleitorais. E traz, nesses dias, um lenço branco na mão. Acena com ele às
multidões, e elas o seguem em dehrio. O resultado das eleições é impressionante.
Os pogiruns obtêm o mais retumbante triunfo, vencendo em todas as paróquias
da Corte. Estão eleitos deputados: Ottoni, Otaviano, Saldanha Marinho. Não
sobrara sequer um lugar para os cardeais. No dia imediato, louvado, odiado, ridicularizado, o lenço branco era a crônica obrigatória dos jornais de todos os par65

tidos. Perdida a parada, os cardeais argüiam as desordens do pleito. Isto é: a oposição tinha deixado coata a polz'cia ...
No começo desse ano, Teóji'lo Ottoni estava três vezes eleito: Deputado
pelo Rio, Deputado e Senador por Minas. Quanto à sertatória, é escolhido Firmino.
Quanto à deputação, ele opta por sua Provz'ncia, "embora nenhum fidalgo preze
mais a sua grã-cruz do que eu ao meu diploma de deputado pelo munidpio neutro".
Tinha um imenso poder a oligarquia conservadora. A despeito dos reveses
de 60, "a velha igreja saquarema" estava ainda pujante, dominando, vitaliciamente,
o Senado e o Conselho de Estado. Será, todavia, no seu próprio seio que a evolução
há de precipitar os acontecimentos, através de Nabuco, Zacarias, Saraiva, Sinimbu,
Oiinda, conservadores moderados, cuja vocação liberal vai levá-los à Liga: fusão de
liberais com conservadores moderados, em antagonismo aos conservadores vermelhos, ou puritanos. Nesse ano, a Liga era ainda um pensamento indeciso. Contra a
sua possibilidade e1guia-se, desde logo, o sombrio obstáculo do ottonismo .. Às
velhas raposas saquarernas uma tal aliança causava espécie. Ottoni não era tido em
boa conta pelo Imperador, e Ottoni lembrava o perigo luzia. Os tempos ainda
não estão maduros. A Liga não passará de uma tendência em 1861. No entanto,
Ottoni mudara os rumos do destino nacional. Caz'ra sobre a oligarquia com a violência do raio, espedaçando-a. Dera ao povo uma alma e à mocidade um programa.
Voltara, e a democracia voltava com ele. Abrira um sulco histórico, transfigurara o
ritmo monótono do Império; na verdade marcara uma era. Era liberal. Era democrárica. Era ottoniana. O tribuno do povo -o lenço branco elevado à altura de uma
bandeira - desbravara os caminhos do futuro, através dessa "larga estrada de

1860".
A Câmara se reabre para a sessão de 1861. Agora ele é o lz'der inconteste
da bancada liberal. A insolência retorna:
O SR. OTTONI - Satisfação do meu proceder só dou à Nação e à Câmara
e não ao nobre Depurado, nem ao grupo dos senhores conservadores puritanos, que
pretendem arvorar-se em proprietários desta Casa. (Vivas reclamações.)
A rentrée de Teófilo Ottoni se faz na discussão da resposta à Fala do
Trono. Ansiosamente esperada, a Câmara está repleta. O povo comprime-se nas
galerias. Quase todos os deputados e ministros comparecem. Falando de improviso, corno sempre, ocupa a tribuna durante seis horas consecutivas. (Ver discurso
de 27/6/61.) O sucesso é grande. O Correio Mercantil (28/6/61) assinala:
"Hd doze anos arredado da tribuna, o Sr. Teófilo Ottoni voltou a
ela como se ainda ontem a tivesse ocupado. É o mesmo orador animado, a mesma voz eloqüente, o mesmo polüico sincero. A Câmara, os
Ministros e os espectadores prestaram-lhe a homenagem de ouvi-lo
desde as doze até às seis da tarde".
Já a Atualidade (27/6/61) saiu pela única vez com dez páginas, ao invés das
quarro habituais, a Íi'rn de transcrevPr, riíl (ntegra, o discurso.
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À cadência dessas agitações deflui a era ottoniana, em busca dos rumos
democráticos do destino nacional. Andava solto o esp(rito de rebeldia. Um sopro
de renovação varria o Império, abalado nos seus fundamentos pela pregação liberal.
Na tribuna, nos com(cios, na imprensa, nas cátedras, o tom era insolente. Estava
bem alta a "densidade democrática". Hostil, a opinião descobria a própria Coroa.
O Governo sentia a necessidade de alguma coisa capaz de distrair os impulsos populares. Por isso mesmo, vinha a calhar, no começo de 62, a inauguração da estátua
de Dom Pedro I, montado em fogoso corcel.
"Era oportuno lance para reacender-se a tradição monárquica, delefreando-se a página histórica da Independência" - comenta Euclides
da Cunha.
O monumento a erguer-se no Largo do Rocio, em honra do prz'ncipe
português, fundador do Império, havia de ser uma eloqüente resposta às fúrias do
ottonismo. A imprensa governista empresta ao fato as dimensões de um acontecimento c(vico. No entanto, a atitude do oficialismo desperta os velhos z'mpetos
nacionalistas e reacende a [lama de 1831. Veterano do 7 de Abril, é de ver que
Teófilo Ottoni não podia estar de acordo com essas comemorações. De resto, havia
para ele, com relação à Independência, outras razões, quase de ordem (ntima.
Tiradentes não era apenas o seu deus, a sua fonte de inspiração polltica. Era mais
do que tudo isso, porque tinha a força de uma tradição doméstica, que se alumiara
no seu culto. Em Vila Rica, quarenta a_nos antes, Jorge Benedito Ottoni havia
conseguido que se demolisse o padrão de ignomz'nia levantado pelo despotismo
sobre a casa arrasada do Alferes. O luzia comanda a investida. O mais velho dos
moços se faz o centro da reação contra esses devaneios dinásticos. Toda a mocidade
intelectual se empenha nesta batalha de esclarecimento ao povo, com relação ao
exato sentido da solenidade. Os protestos chovem diante do monumento. Pedro
Luz's entoa um hino ao Alferes, a Ode a Tiradentes, e caustica a estátua com um
epz'ieto destinado a durar: mentira de bronze. Fagundes VareTa, em bela poesia,
fala do "simulacro fatal': Machado de Assis ironiza no Diário do Rio de Janeiro.
Numa campanha brilhante, a Atualidade evoca os nomes da liberdade: Tiradentes,
Frei Caneca, Ratcliff, os Andradas. Na data significativa de 7 de Abril, o Diário
do Rio de Janeiro pontifica:
"O dia de hoje é o dia do povo. Para comemorá-lo dignamente, há
no coração brasileiro um monumento mais alto que a estátua do Sr.
Dom Pedro I, mais duradouro do que o bronze, mais eloqüente do
que os epinz'cios alcançados à custa de rogativas e circulares. As revoluções podem ser renegadas pelos cortejadores de todas as soberanias
triunfantes. Mas o povo, que não tem o of(cio de adular, o povo que
recebeu, como legado de uma geração, os frutos da sua liberdade e da
sua independência, esse não esquece os benefz'cios recebidos, embora
seqüestrados depois pela máj'é e pela traição".
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E após rememorar, com emoção, os fastos de 31:
"Surge 7 de Abril! Tu, sim, que representas a tradição da verdade e
do direito, em oposição ao cortejo que se faz às falsas glórias da traição
coroada!"
Na sessão "Piparotes na Estátuq de Pedro I", a Atualidade faz ironia:
"Ei-lo! A nova geração
"
Tem-no aqui bem verdadeiro:
Sem possuir coração
É de bronze todo inteiro."
E com alusão ao esquecimento em que se deixava José Bonifácio:
''Pobre Paz's, não tens fé,
Não te causa o crime abalo.
Deixas a virtude a pé
E pões o vfcio a cavalo ... "
Teófilo Ottoni diria a última palavra. Com a data de 24 de março de 1862,
safa o seu panfleto, A Estátua Eqüestre, logo transcrito em todas as folhas liberais.
Sua posição era delicada.Recebera inúmeras delegações. Algumas assembléias provinciais e dezenas de câmaras municipais, especialmente de Minas, São Paulo, Parantf, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Espfrito Santo o tinham incumbidb de representá-las no ato da inauguração. Que o desculpassem, mas ele não iria
àquela solenidade. Ainda se se tratasse de cerimônia de mera cortesia e deferência,
não faria dúvida em render, por si e por seus constituintes, o devido preito à dinastia dos nossos prfncipes. A festa tinha, porém, um sentido polz'tico. E com este não
podia aquiescer, nem por omissão. Ele discorre longamente do assunto, em estiradas páginas, onde demonstra que os principais vultos da Independência eram
Tiradentes e José Bonifácio. E assim termina:
"Ó sim! Querem que ela (a estátua) simbolize uma expiação. O Sr.
Dom Pedro I foi destronado no dia 7 de Abril de 1831, e os restauradores fazem-lhe, depois de morto, o que não puderam conseguir em sua
vida. É nova coroação de Inês de Castro".
Entrementes, a polz'tica agia ativamente nos bastidores. Simples tendência
em 61, a L;ga objetivava-se agora na fusão de conservadores moderados e liberais,
em oposição aos conservadores vermelhos. Para a nova entidade afluem grandes
nomes do Partido Conservador: Nabuco de Araújo, O/inda, Zacarias, Sinimbu,
Abrantes, Saraiva e outros. A luta se trava na Câmara. A 21 de maio, Zacarias
apresenta uma emenda ao Voto de Graças. Liberais e conservadores moderados
votam juntos, sustentando a emenda, que sai vencedora por um voto. Sem maioria,
Caxias, Presidente do Conselho de Ministros, propõe ao Imperador a dissolução da
Câmara. Dom Pedro li renuncia, porém, ao alvitre, "pensando no risco de uma
nova eleição que havia de reproduzir em muito maior escala as cenas de 1860 ".
Caxias demite-se. Com sua queda, rufa a situação" canservadora, no poder desde
1848.
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''A Câmara, quase toda de liberais e dissidentes, readquiria, depois de
um esbulho de quatorze anos, o direito de dispor do Governo" observa Euclides da Cunha.
"Pela primeira vez, depois de 1848, caz'a um gabinete por votação
da Câmara. As con,seqüências desse pronunciamento parlamentar, na
sessão de 21 de maio de 1862, vão-se desenrolar de legislatura em legislatura, como as ondulações de um mesmo fiuzdo, até a última Câmara
do Império"- salienta Joaquim Nabuco.
A vitória era da Liga. O Imperador chama Zacarias a organizar o Ministério. Este, tirado quase todo da Câmara, consolida a Liga, que é batizada, por
Saraiva, de Partido Progressista. Funda-se, no Rio, o Diretório da nova agremiação
polz'tica. Para logo, Teófilo Ottoni fica sendo "o seu chefe supremo, sua própria
alma".
No entanto, Zacarias dura apenas três dias no poder. Tendo subido pela
mazona de um, voto - muitos achavam que a votação fora empatada - cai por
uma moção de desconfiança. Sucede-lhe o Marquês de Olinda, que organiza o
"Gabinete dos Velhos", onde o mais moço dos ministros, Sinimbu, anda por volta
dos cinqüenta anos.
"É um Ministério aparentemente neutro, de homens na maior parte
alheios aos partidos: no fundo, é o triunfo completo da Liga, o fracasso
da oligarquia".
O "Gabinete dos Velhos" é, todavia, vacilante e tzínido. Freqüentemente
adoentado, Olinda embaraça a polz'tica do Governo. Todos aguardam, em vão, pela
dissolução da Câmara, sem o que a situação é precária, arriscando-se até a uma
derrota. Ottoni apóia de certo modo o Ministério, Chefe que é do Diretório. Demais, ele sempre teve em boa estima o Marquês de Olinda, mesmo quando adversários. Sem embargo, essa não é ainda a posição sonhada pelos liberais da velha
guarda. Sua força é grande. O Diretório é, na verdade, o Ministério. E o Diretório
são Teófilo Ottoni, Otaviano, Saldanha Marinho e Zacarias. Nessa sessão de 62,
Ottoni abstém-se, na Câmara, de discussões polz'ticas. E, apenas uma vez, vai à
tribuna para produzir substancioso discurso sobre viação férrea e fluvial, assunto
de sua conhecida especialidade. Nos meados de 62, fere-se uma eleição senatorial
em Mato Grosso. A Provz'ncia o inclui, espontaneamente, na lista trtplice. O Imperador escolhe Rio Branco, que fora, aliás, o mais votado.
O Governo Imperial nomeia, a 31 de julho de 1862, uma comissão de
inquérito para examinar as repartições da Alfândega. Um escândalo, conhecido
com o nome de "despachos a cálculo", havia abalado as tradições daquela Casa.
Ottoni é a figura central. da comissão. Ao cabo de três meses, após escrupuloso
inquérito, a comissão apresenta o seu relatório. Na verdade, tratava-se de um
serviço relevante. E em tal maneira o era que o Governo Imperial resolve nomear
Ottoni para o Conselho de Estado. Em carta ao Visconde de Albuquerque, Minis-
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tro da Fazenda, ele agradece, mas recusa, invocando um de seus princfpios, a saber,
"que os deputados não devem aceitar mercês e graças do Governo durante o mandato legislativo ".

***
A famigerada Questão Christie atingiu o seu cUmax em 31 de dezembro
de 1862, quando o Almirante Warren, comandante da estação naval inglesa no
Brasil, aprisiona com seus vasos de guerra, em nossos mares territoriais, cinco
navios mercantes brasileiros, que demandavam a Çuanabara. A crise atingira seu
ponto culminante. Fora rudemente ultrajada a dignidade nacional. Lá fora, em
plenos mares do Brasil, a esquadra britânica apontava para a cidade o poderio
'dos seus canhões...
O patriotismo do povo reage, com fulminante rapidez. Em dois tempos,
mobiliza-se o espzrito de resistência. Um impeto de divina loucura abrasa as imaginações. Os ânimos estão acesos, sob o sentimento comum do brio ofendido.
As desigualdades da luta não contam; o que importa é lavar em sangue essa afronta!
Todo mundo está na rua. Uma multidão imensa, frenética, segue Teófilo Ottoni,
alma da reação popular. Ele traz na mão o lenço branco, "a cuja agitação obedece
o povo, como outrora as tropas francesas ao penacho de Henrique IV'~ Cantarrz-se
hinos patrióticos. Erguem-se vivas aos mártires da Independência. As mulheres
ovacionam das janelas. E a mocidade acadêmica forma a guarda de honra do tribuno. A cidade em peso adere à marcha. O cortejo, composto de muitos milhares
de pessoas, acompanha, em delz'rio, os acenos daquele glorioso lenço branco. Gritos
vibrantes enchem de rumores bélicos a tarde macia.
- Viva o Brasil!
Ele conduz o povo por um caminho que mal conhece: o Paço de São Cristóvão. Que irá fazer o sans-culotte no Palácio Imperial? Esta era uma hora do Brasil,
cuja honra o Governo - do moço Imperador ao encanecido chanceler, Marquês de
Abrantes - acautelava galhardamente. Para trás, portanto, as dissensões intestinas,
os facciosismos impertinentes. O Governo precisava do povo, porque a Nação precisava do seu Governo. No Paço de São Cristóvão, à frente da multidão escandescida, ele dirige a palavra ao Imperador. Em nome do povo, proclama a sua unidade
em face da agressão estrangeira. E sob aclamações arrebatadoras, trazendo a Dom
Pedro li o apoio do povo, o luzia exclama, pela primeira vez em sua vida:
- Viva o Imperador!
E este, identificado com a grandeza desses velhos dias brasileiros:
- Calma, Senhores, calma. Confiem no meu Governo e fiquem certos de
que, sem honra, não quero ser Imperador!
O tribuno integrava-se na sua missão. Agitava a opinião para engrandecê-la.
Punha-se à frente da rebeldia popular e lhe dava uma disciplina. Desencadeava a tor-
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menta, mas governava-a. Criava o tumulto, mas apontava-lhe uma direção. Desse
modo, tornava-se também o amparo da ordem, porque impedia o excesso e o desatino.
"Qual era - perguntei-o a quantos presenciaram aquelas cenas -,
qual era a garantia da paz? Era o tribuno dileto, que sabia desenvolver
mas enobrecer a agitação pública. Onde havia um grupo mais numeroso, ou mais exaltado, logo alguém, autoridade ou particular, perguntava: "Onde está o Ottoni?". E, onde estava o Ottoni, o Governo e a
Nação ficavam tranqüilos. Belo momento de sua vida, magnzfica recompensa de sua dedicação e patriotismo. Ninguém, na crise das represálias
inglesas, ninguém prestou serviços mais assinalados à dignidade e glória
da Pátria"- escreve Cristiano Ottoni.
Sucedem-se as manifestações na cidade. Fala-se que será bombardeada pela
esquadra inglesa. O moral do povo é o mais elevado. E o Rio, a despeito dos péssimos recursos materiais para uma ação bélica, assemelha-se a uma fortaleza à véspera
da batalha. Rufam tambores, soam clarins. Pelotões de cavalaria, companhias de
permanentes e de guardas-nacionais enchem as ruas. Oficiais correm a casa para se
fardarem. O povo fratemiza com a tropa e aclama-a em delz'rio. Protestos dvicos
se levantam em toda parte. No Largo do Rocio, os estudantes, empunhando bandeiras, movimentam os comz'cios. A unidade nacional é definitiva. O Diário do Rio
de Janeiro resume o pensamento da imprensa: "O povo confia no Governo, e o
Governo saberá cumprir o seu dever". Ou então: "Terra do berço, ou terra da
sepultura, o Brasil terá o apoio de seus filhos". Na Praça do Comércio, redige-se
uma representação ao Governo, exortando-o a permanecer intransigente na defesa
dos brios pátrios e dando-lhe o apoio integral das classes conservadoras. Quando
se procede à assinatura do documento, alguém anuncia a chegada de Ottoni, que
vem trazer sua adesão. O entusiasmo atinge alturas delirantes:
- Viva o patriota Teófilo Ottoni!
Ele fala. Protesta contra a estúpida agressão. E, no mesmo tempo que estimula a firmeza do Governo, exige do povo moderação:
-Esperemos pelos atos do Governo, que há de salvar a dignidade nacional.
Viva o Imperador!
E então a coisa acontece, subitânea, imprevista. Em meio às aclamações,
uma voz perdida na multidão domina o tumulto. Voz sábia e anônima, divina como
o esp(rito das ruas; voz em cujo timbre se adivinham essas sentenças definitivas do
povo, com seu pressentimento e seu senso divinatório:
- Viva Teófilo Ottoni, ministro do povo!
Na verdade, dois poderes dirigiam o Império: Dom Pedro li e o Ministério
de um lado, Teófilo Ottoni do outro. Força igual à sua, só a conhecera Caio Graco
em Roma. As massas bem·o compreendiam. Dois caminhos orientavam sempre os
movimentos do povo, dois pólos, que se faziam o eixo das aspirações comuns: o
Paço Imperial e a casa do tribuno.
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- Onde está o Ottoni?
Agora a indagação partia das rodas oficiais. No Boulevard Carceller, onde
se realizavam meetings inflamados, indivíduos sem escrúpulos insinuavam coisas
no espírito público, a saber, que "o Governo estaria sacrificando a dignidade
nacional ao capricho da legação inglesa·: E convidavam o povo a assaltar o consulado britânico e, em massa, dirigir-se a São Cristóvão, a pedir a demissão do Ministério. Um homem, em todo o Império, era capaz de impedir essas loucuras ...
-Onde está o Ottoni?
No Boulevard Carceller, o tribuno "defende a liberdade para todas as
opiniões, afirmando que o meio de responder aos descontentes não é impor-lhes
silêncio, mas ouvi-los e depois convencê-los". Pulverizando as intrigas, o luzia, inda
uma vez, salva a situação. E timbrando em prestigiar o Governo:
- Viva o Imperador!
Torres Homem, Uder conservador, que a tudo assistira, cumprimenta o
tribuno. E com um sorriso de ironia:
- Sempre, o rei do Povo!
E Ottoni, rápido e espontâneo:
-Depois que V. Exa. deixou o bastão.
Não era má. Com o pseudônimo de Timandro, Torres Homem escrevera
terr(vel filzpica contra o ''governo pessoal", O Libelo do Povo. Tanto tempo depois,
repudiando aquela página da mocidade, Timandro, agora (ntimo do Paço de São
Cristóvão, entoava uma cantiga bem diversa ...
Entretanto, caindo em si, Christie propõe o arbitramento como reinício
das negociações suspensas.
"Achara-se de repente envolvido pela fúria de uma populaça ofendida e pela intransigência de um Governo inabalável: e aquilo ... era a
guerra"- comenta Pedro Calmon.
Vira a estupenda reação do povo, a firmeza do Governo. Este, aliás, pela
voz de Abrantes, Ministro do Exterior, não consideraria encaminhado o entendimento antes que a Marinha britânica lhe restitu(sse os navios apresados.
"O povo devia vê-los de volta ao porto, desfraldando, muito alta,
nos penóis, a bandeira da Pátria ... "- continua Pedro Calmon.
E soltaram-se os navios brasileiros. E eles atracaram no cais, sob o aplauso
emocionante da multidão. A Inglaterra cedera. A Questão Christie tinha conseqüências benéficas.
"Desinteligência áspera, capaz de provocar um conflito tremendo,
resolveu para sempre o mais antigo problema exterior do Império: as
suas pazes, em base equitativa, com a potência que lhe fora protetora
e guia".
E era verdade. A Inglaterra, que havia sido, com os Estados Unidos, o veio
mais puro de nossa inspiração democrática, que entusiasmara as nossas esperanças
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de liberdade, e que as protegera depois, integrava-se no ritmo histórico do seú destino. Elegendo o arbitramento, não se corrompia pela violência.
Tanto ruido, é de ver, trazia em sobressalto o adversário. Ottoni subira a
alturas perigosas. Depois, já não se tratava apenas de sua popularidade. Viam-no
como o organizador do futuro Ministério. Recrudesce a campanha contra o luzia.
O Constitucional, órgão conservador a que Ottoni qualificara de "folha rubra",
epiteto que, por sinal, pegou, retrucava:
"As conveniências públicas, que aconselham não remexer nas cinzas
do passado, vos inibem de chamar "rubro" a quem quer que seja, para
que vos não respondam: "Rubra, Sr. Teófilo Ottoni, é a cor da vossa
mão".
Nesse trepidante ano de 1863, os cadetes da Escola Militar, acompanhados
de banda de música, vão à residência dos ministros felicitá-los pela dignidade com
que se tinham havido na questão anglo-brasileira. Em seguida, dirigem-se à casa do
tribuno. O cadete J. Costa Guimarães:
"... testemunhas da parte ativa com que V. Exa. tem advogado a
nossa causa, já pela imprensa, já serenando o espirito público, agitado
por pérfidas insinuações, com as quais alguém ousou marear a reputação do Governo, vimos trazer a V. Exa. as nossas sinceras e cordiais
felicitações. Digne-se V. Exa. aceitar essa nossa fraca, porém sincera
ovação, como um solene testemunho da estima e alta consideração
que o corpo acadêmico vota a V. Exa. "
Ele agradece, profundamente comovido. Afirma que o Brasil atravessara
com honra a rude prova. E antevendo o dia de amanhã - talvez em face do incêndio
uruguaio nas fronteiras do Império -proclama em tom profético: "Um futuro bem
próximo muito esperá da mocidade estudiosa da Escola Miltar".
E acompanhado de todos:
- Viva o Imperador!
- Viva o Exército!
- Viva a Armada!
A mocidade tem sempre razão. Suas sentenças são estranhamente sábias.
Era lógica a atitude dos cadetes. Dois poderes então inspiravam o destino nacional:
de um lado, o Governo; do outro, Teófilo Ottoni. Duas forças polarizavam a mesma
grandeza: a mocidade galharda do Imperador e os di/iceis cinqüenta e seis anos do
luzia, no pleno fastigio da magistratura democrática, do ministério do poro.

***
Teófilo Ottoni para o Senado! A fórmula fizera-se um aforismo do sentimento nacional. Estabelecera-se que sua eleição se daria por qualquer Provinda do
Império, onde a vaga se verificasse. Anos seguidos, Minas, sem cor partidária, pusera-o na lista trz"plice. Depois, Mato Grosso. Agora, Paraná se comprometia a ele-
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gê-lo. Entrementes, abre-se, em 1863, uma vaga na representação mineira, com a
morte de Diogo de Vasconcelos. A Provincia lança, mais uma vez, o seu nome.
A imprensa conservadora está vigilante. Chama-o "el-rei do fogo":
"Pelotiqueiro consumado que engole brasas, apara na mão as balas
disparadas das pistolas, tira peças e peças de fitas do bojo das garrafas,
frege ovos sem lume, em copas de chapéu".
Enceta uma campanha, visando a levá-lo ao ridiculo. De uma longa poesia,
vejam-se estes exemplos:
"Pogirun é pai da Pátria
Filho, também, ele só.
E neto da liberdade
Pogirun quer pão-de-ló?
Quer, sim, senhor,
Ó que guapo Senador!

Continência! Continência!
Passa el-rei das piruetas.
Onde irá com tanta pressa:
Vai mamar da Pátria as tetas?
Vai, sim, senhor,
Ó que guapo Senador!

Ou então:
"Não há mais oligarquia! Pogirun, o maior vulto da América meridional, estrangulou-a com o seu lencinho branco ... "
Mas era em vão tudo isso. Ottoni se reelege por Minas. Desta vez a votação
tem algo de impressionante: é unânime. Liberais e conservadores sufragam-lhe o
.nome. E como acontecera em 61, ele está duplamente eleito por sua Provincia:
Deputado e Senador, este em primeiro lugar na lista triplice. A vitória da Liga, ou
Partido Progressista - Teófilo Ottoni é a alma de Diretório no Rio - é esmagadora.
De tal ordem que, em face dela, a de 1860 não passava de um ensaio. Com a queda
do Gabinete O/inda, espera-se que Ottoni seja chamado para organizar o Governo.
Mas o Imperador convida Zacarias. Quanto a Ottoni, é finalmente escolhido
Senador.
"Já era perigoso, senão impossivel, resistir à crescente e poderosa
insistência da vontade popular" - informa Lafaiete Rodrigues Pereira.
E Rui Barbosa escreverá mais tarde:
"... o nome de Teófilo Ottoni, quase idolatrado pelo Pais inteiro,
tinha sido cinco vezes submetido em listas triplices e cinco vezes rejeitado".
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As divergências fragmentam a Liga. Poucos meses dura o Ministério Zacarias. Furtado é chamado a organizar o Governo, que é totalmente devotado aos
liberais históricos.
Sim. O poder. Mas o destino jogava uma estranha partida. Teófilo Ottoni,
que punha e dispunha do Ministério, que era a sua força e o seu sustentáculo, vê
seus males agravarem-se subitamente, nesse ano de 1864. Meses a fio geme no leito.
Quase morre. A prescrição médica é severz'ssima. Esse cardz'aco está proibido de
qualquer espécie de trabalho. Obrigam-no a uma estação de águas. E ele vai a Minas,
descansar em Baependi. Acolhido em toda parte com as mais singulares provas de
apreço da parte de liberais e conservadores, indistintamente, o Senador Teófilo
Ottoni, visitado, festejado, ovacionado, descansa bem pouco. São os percalços de
uma popularidade absurda. De resto, ele faz absoluta questão de receber a quantos
o procurem. Na rua, descobre-se ao mais humilde transeunte, receoso de não
cumprimentar algum amigo ignorado. Esta é a sua Provz'ncia, que o tinha erigido em
s(mbolo de suas tradições mais puras. Esta é a sua Minas. O poeta João Salomé de
Queiroga bem o salienta:
"De Minas primeiro filho,
Ao povo mostrava o tn"lho,
Que o Tiradentes abriu.
Contra o régio crime e erro,
Cá dos penedos do Serro
Dele o brado partiu."
De Baependi manda diariamente aos companheiros uma palavra de estz'mulo ou de orientação. Rende a Caxias a suprema homenagem de sua confiança.
Escreve a Furtado, lembrando que Caxias é "o general mais apropriado para fazer
a guerra com o Paraguai". Estadista, via a Pátn"a acima do partido. E buscava, nas
hastes contrárias, a figura impoluta do guerreiro para a culmináncia daquela posição. O Ministério Furtado atravessara uma grave situação com o rompimento da
guerra do Paraguai. Agira com brilho e segurança. Sem embargo, solapado por
progressistas e conservadores em aliança ocasional, cai num escrutz'nio secreto, em
prindpios de 1865. Aguarda-se a convocação de Ottoni, mas o Imperador chama
o Marquês de Olinda.
A divisão da Liga ia tomando aspectos irrevogáveis. Prosseguia, sorrateira,
a luta entre progressistas e históricos. O Ministério Olinda, que era uma expressão
daqueles, fazia a polz'tica no interesse do seu grupo. Teófilo Ottoni conhecia o
perigo dessa evolução. Em janeiro de 1866, à véspera das eleições para a Assembléia Legislativa Provincial de Minas, escreve aos amigos, amparando uma candidatura liberal:
"Parecendo-me que se avizinhavam os tempos em que os liberais
verdadeiros têm de agrupar-se em torno da velha bandeira para defenderem-na contra os vermelhos, aos quais o Ministério atual solapadamente pretende entregar o poder, julgo da maior conveniência coloca75

rem-se de sentinela, nos lugares da luta e do perigo, os velhos e experimentados luzias, para auxiliarem a geração nova".
1
Do outro lado da vida, dirigia o pensamento para a mocidade· do partido.
Mandava que os velhos granadeiros a orientassem nos lugares de perigo. E tinha
razão, porque, na verdade, dessa geração nova, sob as mais altas tradições luzias,
haviam de sair, um dia, as grandes vozes, lúcidas e eternas, ecoando na seqüência
dos ministérios liberais, democráticos, ottonianos.

***
Ottoni havia chegado tarde àquela Casa ilustre. Ao cabo de uma longa luta
de quase quarenta anos, havia ingressado no Senado do Império. E vinha doente,
pobre, precocemente envelhecido. Nenhum outro ali entrara sob tamanha pressão
da opinião pública. Seis eleições vitoriosas eram o preço. Trazia a vasta bagagem de
eminentz'ssimos serviços prestados ao Paz's. Mas trazia, também, marcando-o à desconfiança imperial, o passivo de algumas revoluções. Sem embargo, tornara-se uma
potência. Exercia, sem competidor, a ditadura da opinião. Enquanto não houvesse
falado, parecia ao povo que os acontecimentos não tinham sentido -porque ele
era o árbitro supremo da rua. Az' por 1866, a incrz'vel fascinação do seu nome começava a inquietar. O adversán·o dava inz'cio a uma campanha contra a "idolatria':
E a catilinária quase evocava o trágico slogan da Revolução Francesa: '~ República
não precisa de (dolos!" Enfraquecido pelas dissensões entre seus próprios membros,
o Ministério O/inda demite-se. A 3 de agosto, a chamado do Imperador, Zacarias
organiza o Governo. A Liga esfacelava-se de vez. Os históricos tinham sido arredados de qualquer participação. Tornava-se o poder retintamente progressista.
A luta entre os dois grupos - históricos e progressistas - é violenta. A Opinião
Liberal, jornal a cuja frente se achavam jovens escritores radicais, ''lá em evolução
republicana (Rangel Pestana e Limpo de Abreu), eco dos Ottoni, em quem estava
representada a tradição ultrademocrática, extremava os dois campos liberais, atacando de preferência a Coroa, procurando a causa final", escreve Joaquim Nabuco.
Ferem-se as eleições de 186 7. O Governo vence o pleito. A "velha bandeira" tem, agora, uma tendência republicana.
'~lguns espz'ritos liberais gravitam nesse tempo para a República,
começa-se a assentar o plano inclinado do Império"- observa Euclides
da Cunha.
No Senado, Ottoni está sempre na tribuna, verberando o Governo, em
desobediência às ordens médicas que lhe recomendam o repouso. A queda do Gabinete Zacarias vai servir ao "poder pessoal" que, passando sobre a opinião dominante
da Câmara - por unanimidade liberal, entre históricos e progressistas - chama a
São Cristóvão o Visconde de Itaboral, conservador ultramontano. As coisas assim
haviam evoluzao: primeiro os históricos do Gabinete Furtado; depois os progres-
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sistas de Olinda e Zacarias; agora, os saquaremas de ItaboraZ: As palavras de Francisco Otaviano ecoam soturnamente:
"O império constitucional é a última homenagem que a hipocrisia
rende ao século ".
A ascensão do partido conservador tinha uma conseqüência imediata: dava
unidade aos liberais cindidos. Os históricos solidarizavam-se com os progressistas
em sua queda. Na verdade, Zacarias caz'ra com dignidade. Não obstante, a reconciliação se faz com dificuldade. Afinal, acertadas as diferenças, nomeia-se um diretório provisório: Ottoni, Nabuco, Zacarias, Silveira Lobo e Otaviano. Mas o diretório não funciona. Surge, então, o Centro Liberal, como forma capaz de de/ir os
últimos ressentimentos. Não haveria escolha de nomes para sua direção. Dela eram
membros natos todos os Senadores da coligação. Mais tarde, fundam-se o Clube
da Reforma e o jornal A Reforma.
Em março de 1869, aparece o Manifesto do Centro Liberal, assinado por
Nabuco, Teófilo Ottoni, Sousa Franco, Zacarias, Chichorro, Furtado, Otaviano,
Dias de Carvalho, Paranaguá. O Manifesto firma-se em cinco compromissos, onde
figuram prindpios longamente defendidos pelo luzia em sua carreira pública: '~
reforma eleitoral, única capaz de se opor ao absolutismo emergente; a reforma
judiciária, desbancando a justiça russa instituz'da em 1841 pelo Código de 3 de dezembro; a abolição do recrutamento e da Guarda Nacional, que abdicara o seu
nobre papel da Regêneia e se tornara a guarda pretoriana das urnas; e, afinal, a
emancipação dos escravos".
E depois de perspicazes considerações:
"Ou a Reforma ou a Revolução. A Reforma para conjurar a Revolução. A Revolução como conseqüência necessária da natureza das
coisas, da ausência do sistema representativo, do exclusivismo e oligarquia de um partido. Não há que hesitar na escolha: A Reforma!
E o Paz's será salvo':
Entre os grandes nomes que assinavam o Manifesto de 69, era fácil distinguir o de Teófilo Ottoni. Ele dava ao histórico documento a força de uma tradição,
que tinha quarenta anos de coerência. E marcava-o com o selo das coisas definitivas.
Não obstante, permaneciam as duas tendências em que se dividira a fam(/ia
liberal. Históricos e progressistas continuavam, no fundo, duas correntes. Hão de
ter, por isso mesmo, diverso destino. Os históricos evoluirão, prontamente, para o
ideal republicano. Teófilo Ottoni dava seu apoio ao Clube da Reforma, que era uma
expressão da concórdia liberal, a serviço de sadios prindpios. Mas não abna mão da
liberdade de movimentos. Estimulava as idéias de sua ala, animando o entusiasmo
dos mais moços. Colaborava, intensamente, na Opinião Liberal, com Rangel Pestana, Limpo de Abreu (o filho), Martinho Campos, FeUcio dos Santos, Urbano
Pessoa, José Maria do Amaral. Com eles, e mais Saldanha Marinho, Aristides Lobo,
Silveira Martins, Quintino Bocaiúva, Liberato Barroso, Silveira da Motta, Godói e
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Vasconcelos, funda o Clube Radical, cujo programa estava bem claro no próprio
nome. Em pouco a ação transbordava para São Paulo.
"O agente de ligação entre a patrulha acadêmica de São Paulo e os
chefes radicais no Rio, dos quais Teófilo Ottoni era o que tinha mais
capacidade de ação, foi Bernardino Pamplona" - salienta Batista
Pereira.
A República ia nascer desse movimento.
No Senado, Ottoni produz meditados discursos de sabor clássico, que dão
altura e dimensão àquela tribuna. Faz uma oposição cerrada a Itaboraz" e seu Ministério nesse ano de 1869. A 25 de setembro, volta a criticar a atuação de Caxias na
condução da luta contra o Paraguai. Sua erudição é brilhante em assuntos militares.
Fala sobre as grandes figuras da guerra, antigas e modernas, evocando-as com segurança, desde César, Pompeu, Fábio, Anz"bal e Alexandre, até Napoleão e Wellington.
O luzia está no seu elemento, tratando de motivos bélicos.
Ele ainda fala em batalhas. E isto é um sz"mbolo, porque esta é a derradeira. Alguns dias depois, a 17 de outubro, morria. Encerrara-se a 15 a sessão legislativa. O destino prestava-lhe, em silêncio, as últimas homenagens. Fazia-o senador
pelo curto perz'odo de cinco anos, a bem dizer uma legislatura, contrariamen'fe ao
espz"rito de vitaliciedade, que sempre o aborrecera. Morria combatendo Itaboraz',
seu primeiro professor de democracia, lição que o mestre tinha esquecido, e que
ele enobrecera, durante quarenta anos, com a fé de um apóstolo. Morria com
coerência. Morria depois de encerrada a sessão. Tudo era lógico. Mesmo a desforra
doMucuri.

***
Os funerais de Teófilo Ottoni, no Rio de Janeiro de 1869, lembravam os
de Mirabeau, em Paris de 1 791. A mesma beleza, a mesma emoção nacional, as
mesmas conseqüências. Em ambos, o acontecimento fazia as vezes de uma revoluçao. Ainda que por motivos antagônicos, a monarquia sepultava-se com eles:
com Mirabeau, porque perdia a única voz capaz de salvá-la; com Ottoni, porque
a república se armava de outros estz"mulos, despertados pela lição de sua morte.
O Rio reproduzia Paris, onde "o instinto do povo induzira-o a apinhar-se em torno
da casa do seu tribuno, como para lhe pedir, ao féretro, novas inspirações". Realmente, tombado Teófilo Ottoni, ia buscar-se, junto ao seu sepulcro, o último
impulso republicano. Tanto assim que Barata Ribeiro, seu amigo e seu disdpulo,
escreveria estas palavras paradoxalmente verdadeiras: "Gratias, César! Teófilo
Ottoni acaba de morrer!"
O enterro se realiza no dia seguinte. A casa n? 196 da rua Conde d'Eufica
repleta, e a massa humana transborda pelas ruas vizinhas. São alguns milhares de
pessoas que prestam homenagem ao mort0~ Nunca o Rio vira coisa semelhante I
Centenas de carros, ministros, conselheiros, nobres, senadores, deputados, generais,
magistrados, representações das provz'ncias; e sobretudo, acima de tudo, o povo.
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"Ao lado dos cidadãos mais grados na hierarquia social, viam-se
modestos operários e pessoas do povo que, em lágrimas, pranteavam
a morte de um amigo dedicado e extremoso".
Dispensam o coche fúnebre e conduzem-no a pé. Acompanha-o uma incalculável multidão. Nesta sobressai o povo em sua expressão mais característica: povo
da rua; povo das oficinas; povo das escolas. A mocidade e o povo são a nota dominante nesse último comz'cio.
A imprensa - de todas as cores e de todos os feitios - era um z'ndice
eloqüente do que se passava no Paz's, a começar pelas folhas conservadoras, depondo, com os maiores elogios, sobre aquele que fora o mais terrível adversário da
velha igreja saquarema. Do lado liberal, havia uma verdadeira revolução. O Clube
da Reforma determina, para todos os seus membros, luto de sete dias. Em sentidos
e belos artigos, escrevem sobre o morto, entre tantos outros, Francisco Otaviano,
Saldanha Marinho, Lafaiete Rodrigues Pereira, H. Augusto da Silva, Tavares Bastos,
Carlos de Laet, Machado de Assis. Uma chuva de versos desce sobre o seu túmulo:
Bernardo Guimarães, José Bonifácio (o Moço), América Lobo, Almeida e Silva
Júnior, João Salomé de Queiroga e muitos outros poetas dedicam-lhe poesias.
O Clube Radical nomeia uma comissão para cumprimentar a famz7ia enlutada:
Saldanha Marinho, Aristides Lobo, Rangel Pestana, Limpo de Abreu e Pedro
Bandeira de Gouveia. Vão incorporados à casa da viúva Teófilo Ottoni. O orador
é Saldanha Marinho:
"O Clube Radical perdeu nele um de seus instituidores. Honrará,
porém, sua memória, prosseguindo na carreira que ele lhe ditou, conservando ilesas as idéias purqmente democráticas, 'dando-lhes desenvolvimento, propagando-as, concorrendo com todos os esforços da inteligência e do martz'rio mesmo, se martz'rio for mister, para a consecução
do magno desideratum de realizar, neste País, a liberdade como ela é,
pura, inteira, e não sofismada".
Esse juramento, no lar do tribuno, é de uma eloqüência profunda. Os
nomes que integram a comissão do Clube Radical hão de encher a manhã de 15 de
novembro de 1889. E Saldanha Marinho, evocando a jovem figura republicana do
jornalista de Vila do Prz'ncipe:· "A Sentinela do Serro foi e há de ser o fanal que
nos conduzirá ao porto desejado".
Em fins de 1870, um pugilo de moços funda o Partido Republicano.
Seu manifesto - "as primeiras linhas escritas da República" - é assinado por
Cristiano Ottoni, Flávio Farnese, Saldanha Marinho, Lafaiete Rodrigues Pereira,
Aristides Lobo, Rangel Pestana, Limpo de Abreu, Quintino Bocaiúva, Salvador
de Mendonça e outros, a juventude, em suma, que se educara no espz'rito da magistratura ottoniana. Entre essas assinaturas, "faltava uma que seria a mais expressiva
de todas, a de Teófilo Ottoni, o agitador destemeroso de 62 ", escreve Euclides da
Cunha.

***
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Há que ver, em Teófilo Ottoni, o grande precursor do regime; uma sorte
de São João Batista da República; é sem nenhuma dúvida, o Patriarca da Democracia em terras do Brasil. Dois depoimentos, um do Império, outro da República,
merecem ser aqui lembrados. Entre os contemporâneos, Lafaiete Rodrigues Pereira:
"Teófilo Ottoni foi o mais alto, o mais completo, o mais constante
representante que a democracia já teve nesta terra. A natureza parece
que o predestinara para tão grande tarefa. Ele tinha o gênio, a eloqüência, o sentimento, o instinto, a atividade e até as cóleras da democracia':
Entre os pósteros, Afonso Arinos de Melo Franco, num artigo de crz'tica
ao livro do autor destas páginas:
''Parsifal da República, que previu e por que ansiava, num momento
em que o desenvolvimento das nossas forças econômicas arrebentava
por todos os lfldos a superfz'cie falsamente parada do regime imperial,
precursor de um Nabuco na abolição, sucessor de um Anchieta e predecessor de um Rondon na compreensão do selvagem, bandeirante
do Século XIX, campeão das liberdades individuais e federais, sem
nunca descambar no anarquismo ou separatismo - liberdade que defendeu com a boca, com a pena e com as armas - e ao lfldo de tudo isto
homem de cultura, latinista, escritor, historiógrafo e homem de coração, amigo do preto, do z'ndio, do estrangeiro, tradicionalista e progressista, ninguém oferece, mais do que Ottoni, exemplo e fasdnio
para o conhecimento da mocidade".
·

***
Teófilo Ottoni não foi Ministro de Estado. O Império não o consentiu, e
tinha lá as suas razões. Existe mesmo um traço singulflr em sua vida. Só ocupou
lugares de sufrágio: Deputado, Senador, Presidente da Praça do Comércio, Presidente do Montepio Geral, Diretor do Banco do Brasil, Juiz do Tribunal de Comércio, diretor de empresas industriais, tudo foram cargos eletivos. Recusando,
peremptoriamente, a nomeação para o Conselho de Estado, é o caso de dizer-[ie
que não foi nem mesmo conselheiro ... A propósito, lembra, com espz'rito, Cristiano
Ottoni que se poderia aplicar-lhe o epitáfio feito para si próprio pelo poeta Piron,
não admitido à Academia Francesa de Letras:
"Ci-gft Piron, qui ne fut rien,
Pas même académicien. "
Não chegou, pois, ao poder, já que, para obtê-lo, era preciso o favor do
rei. Mas a rua tem pressentimentos sérios. Nada mais sugestivo que o tz'tulo que
lhe deu, numa manifestação dvica, a( por 1863: Teófilo Ottoni, Ministro do Povo.
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Porque ele o foi, na verdade. Acabou por se tornar o supremo tribunal da opinião,
exercendo a democracia com a segurança de um magistrado. E nisso havia uma
lógica. Sua formação trazia, desde o começo, aquilo que é a predestinação do gênio
politico: a marca do povo.

Paulo Pinheiro Chagas
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TRABALHOS DE TEÓFILO OTTONI
Devido à extensão destas páginas, deixamos de inserir aqui a bibliografia
do assunto. Limitamo-nos a transcrever a obra escrita de Teófilo Ottoni.
1) Circular dedicada aos Srs. eleitores de senadores pela Província de Minas
Gerais no quatriênio atual e especialmente dirigida aos Srs. eleitores de
deputados pelo 2? distrito eleitoral da mesma Província para a próxima
legislatura -Rio, 1860, 161 págs. Segunda edição em 1861, com 163 págs.

Terceira, prefaciada por Basz"lio de Magalhães, em 1916, com 253 págs.
Quarta, prefaciada por Alberto da Cunha Horta, em 1930, com 168 págs.
2) Notícia Histórica sobre a Vida e Poesias de José Elói Ottoni -Rio, 1847,
51 págs.
3) Prisão e itinerário, de Santa Luzia para o Ouro Preto, dos ex-deputados à
Assembléia Geral, os Srs. Dias de Carvalho e Ottoni, e de vários outros
intitulados "chefes rebeldes" -(Escrito na Cadeia de Ouro Preto, aos 12

de setembro de 1842). Reproduzido no 2'? volume da obra do Cônego
Marinho, citada.
4) A Estátua Eqüestre -Rio, 1862, 12 págs. (Publicada pn·meiramente no
Correio Mercantil, Diário do Rio de Janeiro e Atualidade).
5) Condições para a Incorporação de urna Companhia de Comércio e Navegação do Rio Mucuri - Precedidas de uma exposição das vantagens da
empresa- (Assinadas também por Honório Benedito Ottoni)- Rio, 1847,

51 págs.
6) Companhia do Mucuri (Histórico da Empresa; importância de seus privilégios; alcance de seus projetos). Coleção de artigos do Jornal do Commercio e prefácio de Teófilo Ottoni- Rio, 1856, 47 págs.
7) Notícia sobre os Selvagens do Mucuri (Em forma de carta dirigida a Joaquim Manuel de Macedo). Em Revista do Inst. Hist. e Geogr. Bras., t. XXI,

1858, segunda edição, págs. 173-215.
8)

9)
1 O)
11)
12)
13 J
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A Colonização do Mucuri (Memória justificativa em que se explica o estado atual dos colonos estabelecidos no Mucuri e as causas dos recentes
acontecimentos naquela colônia)- Rio, 1859, 58 págs.
Cia. do Mucuri- Relatórios anuais, de 1852-1860.
Breve resposta que ao relatório da liquidação da Cia. do Mucuri, por parte
do Governo, dá Teófilo Benedito Ottoni -Rio, 1862, 96 págs.
Liquidação da Cia. do Mucuri -Rio, 1868, 10 págs.
Relatório apresentado à Assembléia Geral dos Instituidores do Montepio
Geral-Rio, 1854-1857 (Foram em número de quatro).
Parecer da Comissão Especial, nomeada pela Diretoria do Banco do Brasil,
dentre os seus membros, sobre a conveniência de negociar-se com os

14)

15)

16)
17)
18)

19)
20}

21)

Bancos Comercial e Agrícola, e Rural e Hipotecário - Apresentado à
Assembléia Geral dos Srs. acionistas em 2 de abril de 186 2. Assinaram-no,
além de Teófilo Ottoni, João Coelho Gomes Filho e F. J. Gonçalves. Rio,
1862.
Relatório da Comissão de Inquérito da Alfândega do Rio de Janeiro. (Assinado também por Rafael Arcanjo Galvão ). Publicado no Diário do Rio de
Janeiro, de 25, 26,27 e 28 de novembro de 1862.
Considerações sobre algumas vias de comunicação, férreas e fluviais, tendo
por tronco principal a Estrada de Ferro D. Pedro H, e o rio São Francisco
com seus afluentes navegáveis, e sobre diversos ramais a decretar pela
Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais. (Acompanhadas de um
estudo especial sobre o modo de ligar a Estrada de Ferro D. Pedro H aos
vales dos rios Verde e Sapucaí). Ver Correio Mercantil de 29, 30 de abril;
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 17 de maio; 1 de junho, de 1865. Convidado
por Ottoni, André Rebouças trouxe ao estudo a sua cooperação com a
Breve Notícia sobre alguns sistemas de estradas econõmicas, de madeira e
de ferro, servidas por animais e pequenas locomotivas. Ver Correio Mercantil de 5 e 7 de junho, 1865.
O Marquês de Caxias e os prisioneiros de Santa Luzia - Ver Atualidade
de 24 de agosto, 1861.
A Estátua Eqüestre e o Mucurí -Artigos de polêmica no Diário do Rio de
Janeiro de 1, 2, 4, 8, 9 e 12 de abril; de 6, 14, 19 e 24 de maio de 1862.
O Mucuri e o Sr. Manuel Felizardo de Sousa e Melo -Artigos de polêmica.
Ver Correio Mercantil de 2, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25 e 30 de novembro,
e de 6, 11, 16 e 17 de dezembro, 1861; Diário do Rio de Janeiro de 6, 14,
19 e 24 de maio, 1862; Atualidade de 4 e 8 de novembro, e de 10, 12, 17,
20 e 22 de dezembro, 1862.
Manifesto do Centro Liberal -Rio, 1869 - redigido, provavelmente, por
José Tomás Nabuco de Araújo, com a colaboração de Teófilo Ottoni.
Tribuna -Discursos na Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais
(1835-38); na Assembléia Geral Legislativa (1838-41; 1845-48;
1861-64}; no Senado do Império (1864-69).
Imprensa - Colaboração, em épocas diversas, nos seguintes jornais: Astréa,
Eco do Serro, Astro de Minas, Aurora Fluminense, Sentinela do Serro,
Jornal do Comércio, Correio Mercantil, Diário do Rio de Janeiro, Atualidade, Opinião Liberal, A Reforma e outros.
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ADVERTÊNCIA
Os discursos proferidos por Teófilo Ottoni durante sua vida parlamentar,
tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, somam algumas centenas. Por
isso, este livro não passa de uma pequena coletânea de pronunciamentos do lider
liberal. Ottoni, cuja atividade foi quase que totalmente passada na oposição, era
desses deputados que, no exerdcio de sua função, atropelam a Mesa e os oradores
com repetidas questões de ordem, interpelações, apartes. Sendo impossível transcrever toda a sua oratória, vamos, a seguir, dar um exemplo significativo. Foi
quando se iniciou na Câmara de 1838, ao se eleger pela primeira vez. A Comissão
de Poderes da Câmara dos Deputados, tendo em vista as duas vagas abertas na representação mineira, com a morte de Evaristo da Veiga e a nomeação de Lúcio Soares
Teixeira de Gouvea para o Senado do Império, houve por bem reconhecer Honório
Hermeto Carneiro Leão, mais tarde Marquês do Paraná, como deputado pela Província de Minas. Carneiro Leão tinha sido eleito Deputado pelo Rio de Janeiro e
primeiro suplente por Minas. Teófilo Ottoni faz a sua estréia com esta questão de
ordem (sessão de I 0/05/1838):
O SR. OTTONJ- Estou um tanto duvidoso sobre o modo por que deva
votar a respeito da última parte do parecer, pois que, não tendo o Sr. Carneiro
Leão sido eleito deputado, mas suplente, pela Província de Minas Gerais, não lhe
podem ser aplicáveis as instruções de 26 de março de 1824, na parte em que
dispÕ6(Yl que, quando um individuo for nomeado deputado por duas prov{ncias,
será deputado da Província de sua naturalidade. Se o Sr. Carneiro Leão fosse
simples suplente pela Prov{ncia de Minas Gerais, sem dúvida teria de ser chamado;
mas sendo já Deputado pelo Rio de Janeiro, e não deputado, mas suplente, por
Minas, parece-me que o Sr. Carneiro Leão deve ser reconhecido Deputado pelo
Rio de Janeiro, por onde foi eleito, e não pela Província de Minas.
Essas palavras eram inoportunas e imprudentes. Além de ser derrotado,
Ottoni havia provocado a má vontade de Honório Hermeto Carneiro Leão, um
dos poderosos do dia. Assim, quando sobe à tribuna,para discutir o projeto de
resposta à Fala do Trono, a borrasca desaba:
O Sr. Presidente - O Sr. Ottoni tem a palavra.
O Sr. Carneiro Leão- Votos! Votos!

O SR. OTTONI- O Sr. Chefe da Maioria não quer que se discuta.
O Sr. Carneiro Leão - Quem é o Chefe da Maioria?

O SR. OTTONJ- O Sr. Deputado.

84

O Sr. Carneiro Leão- E o Senhor, o que é? (Risadas.)
O Sr. Presidente -Ordem! Ordem! O Sr. Carneiro Leão tem a palavra.
O Sr. Carneiro Leão -Não quero, por ora ,falar.
O SR. OTTONI- Parece-me que o Sr. Primeiro Ministro ...

O Sr. Primeiro Secretário - Quem é o Primeiro Ministro?
O SR. OTTONI (com força)- O Sr. Primeiro Secretário não tem o direito
de me interpelar!

Alguns Srs. Deputados -Ordem! Ordem!
O SR. OTTONI- O Primeiro Ministro, parece-me, é o Sr. Ministro do
Império, que tomou a palavra, respondendo, solidariamente, pelos seus colegas, e
o Sr. Deputado que, com ênfase e pertinazmente, pediu votos, parece que é o
nobre Chefe da Maioria (Apoiados.)
Subindo, depois, à tribuna, Carneiro Leão explica que "o Sr. Ottoni me
apelidou Chefe da Maioria, o que não reconheço; tampouco meus colegas merecem
que o nobre Deputado os considere meus subordinados". E com ironia:

O Sr. Carneiro Leão - O nobre Deputado que me considerou Chefe da
Maioria me colocou em coação e, se acaso nos ocupássemos de epz'tetos, eu poderia
chamá-lo clarim, guarda avançada da minoria! (Risadas.) E até mesmo, passando a
procw:ar ep(tetos, se fosse interpretar os seus estrondosos apoiados, quando ontem
se tratou o Sr. Ministro da Fazenda de urbano, poderia tratá-lo de coro da minoria.
(Muitas risadas.)
Nessa altura, a balbúrdia foi geral. Aquela Câmara conservadora, dominada
pela palavra candente de um de seus (dolos, dobrou numa larga risada. Eo moço,
com arrogância:
O SR. OTTONI - Não me imporão silêncio! Quanto ao apelido de clarim
da minon·a, só tenho a dizer que esses clarins não são assalariados! (Apoiados e não
apoiados.)
Sua estréia marcava-se, assim, com as cores do tumulto. De resto, esse seria
o signo de sua vida. Como outro exemplo, atente-se para a resposta de Bernardo de
Vasconcelos, Ministro do Império, ao revidar à interpelação de Ottoni, que havia
im'ectivado o "costume asiático", remanescente do "orientalismo" da Corte, bem
caracterizado na prostração dos ministros para beijarem a mão do Imperador.
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"A ser verdadeiro este fato - prossegue - prova ele a tendência dos nobres ministros a restaurar quantos usos orientais o antigo despotismo estabelecera, ou encari:ara na nossa monarquia".
O Sr. Bernardo de Vasconcelos -Sr. Presidente, o ilustre Deputado, que
não posso deixar de nomear, o Sr. Ottoni, perguntou se o Ministério tinha dado
ordem para que houvesse beija-mão. Eu desejo satisfazer ao nobre Deputado; só
quisera que tivesse a bondade de repetir a sua pergunta...

O SR. OTTONI - As folhas da oposição assoalharam, sem que fossem
rebatidas ou respondidas pelas do Governo, que, no cortejo de 2 de dezembro
último, se havia restabelecido o costume dos beija-mãos, que me pareceu um pouco
alheio de cidadãos livres... (Risadas e grande ruído nas galerias, acompanhadas de
psius! Psius!)

O Sr. Presidente (com força) - Silêncio! Atenção! Ordem!
O SR. OTTONI (com veemência)- Pouco me importa que as galerias me
insultem (Apoiados) e que me dêem psius ... Não sei mesmo se é a poUcia do nobre
Ministro que está incumbida de impor silêncio aos deputados da oposição. (Apoiados.)
O Sr. Presidente - À ordem !
Muitos membros -À ordem!À ordem!

O SR. OTTONI - Não sei que esteja fora da ordem; estou falando; estou
usando do meu direito: fui interrompido pelas galerias ... O que posso assegurar é
que não me imporão silêncio.
E olhando-as de frente, a voz trovejante:
O SR. OTTONI- Pertencerão, acaso, os que me insultam das galerias, ao
partido que, em 1831, arvorando a bandeira lusitana, se insurgiu nesta Capital contra os brasileiros, assassinando-os? Não temo os punhais desse partido português...
(Apoiados. Grande movimento na sala.)
A agitação no recinto é tremenda. O Presidente restabelece a ordem a
custo. Ele se senta. Quase não pudera falar. A maioria e as galerias haviam feito
uma terrz'vel assuada. ''Desceu da tribuna - escreve Pedro Calmon - como um
romano que acabasse de assistir à derrocada de sua república". Aquele ambiente
de "regresso", de traição ao sangue do 7 de Abril, de repúdio às conquistas do
espz'rito democrático, tudo isso feria fundo a sua sensibilidade republicana. Depois,
quando Antônio Carlos, defendendo o Ministério, argumenta que o beija-mão não
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é um estilo oriental e sim um sinal de respeito que os filhos dispensam aos pais,
sabido ser o monarca, malgrado a pouca idade, pai da Nação, ele retruca com
ironia:
O SR. OTTONI - Ora, os filhos não se prostram de joelhos para beijar
a mão de seus pais, e este ato é um pouco degradante! (Apoiados.)
A verdade é que essa Câmara reacionária não podia compreender o seu
apurado sentimento democrático. Nem tampouco supor como ele era lógico dentro
dós principias de sua formação politica. Será coerente até o fim. Nunca praticará
o uso do beija-mão que um dia combateu. E em incidente famoso, explicando as
razões de sua atitude, escreverá para a imprensa com aquele velho amor ao epigrama:
-Nem o Imperador levaria a mal ver diante de si um homem de pé...
Tudo o que acaba de ser dito tem o propósito de mostrar, através de
flashes, a maneira e o estilo da eloqüência de Teófilo Ottoni, que nunca leu um
discurso - e era um grande escritor -pois só os fazia de improviso, acutilando o
adversário com sua poderosa dialética. Demais, saliente-se que toda essa atoarda
em torno de sua estréia na Câmara dos Deputados resultava numa imensa popularidade para o jovem Deputado de trinta anos, com sua insolência e seu atrevimento.
Há que considerar, por outro lado, a dificuldade em selecionar seus discursos pelos
assuntos tratados. E isto porque, em quase permanente oposição, Ottoni se valia
sempre da discussão dos projetos para lançar seus dardos politicos. Estava sempre
um tanto fora da matéria em debate. Freqüentemente advertido pelo Presidente,
ou porque infringisse o Regimento, fugindo do assunto, ou porque não lhe fosse
favorável a solução da Mesa, retorquia: "Protesto contra a decisão de V. Exa. e
dela recorrerei para a Câmara". A Casa lhe daria mesmo razão, contrariamente ao
veredito' presidencial? É duvidoso. Pouco importava, porém. O que importava era
dizer as coisas como lhe parecia certo dizê-las. Desse jeito, em razão daquela dificuldade e da falta de espaço para uma perfeita seleção de seus discursos - que
somariam alguns volumes -adotamos o critério de escolher os que, de certo modo,
lhes mostrassem a cultura, a eloqüência, a audácia, a ironia, a coragem, a coerência
de prindpios, a formação democrática, a visão profética dos acontecimentos.
Saliente-se que, homem do debate e do improviso, o habitat de Teófilo
Ottoni era o plenário. Tirá-lo dali não deixa de descaracterizar, de certo modo,
o orador espontâneo, com sua ironia, seu revide pronto, sua palavra vibran~e. Não
raro, ocupava a tribuna horas a fio. Ass{duo às sessões, estava sempre presente às
discussões. Durante o ano de 1841, por exemplo, num per{odo de sete meses, pediu
a palavra 103 vezes. O sarcasmo era uma de suas armas. Havendo criticado o tenente
Cunha por sua atuação duvidosa em Cahy, quando abandonou a própria canhoneira,
este o atacara pela imprensa. Retrucando, em longa catilinária, disse Ottoni que "o
primeiro-tenente Cunha parece que quer ser tido como mais bravo ou valente com

87

os representantes da Nação, do que mostrou no combate de Cahy ". E com desprezo
(discurso em 14/10/1839):
"Saio daqui todos os dias às duas horas e meia, e para me dirigir à
minha habitação, que é em Catumbi, sigo pela rua do Conde; se, pois, o
Sr. Cunha julga sua honra ofendida, procure me como homem. Eu não
costumo andar armado, mas tenho as solas do sapato um pouco fortes... "

PPC
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OBRAS DO AUTOR

SEMIOTICA DO RITMO RESPIRATORIO
(Tese de doutoramento. Integralmente
transcrita pelo prof. Rocha Vaz no seu
Tratado de clínica propedêutica, 3? volume, ".Exame do aparelho respiratório"
(pp. 25 a 243). Rio de Janeiro, 1931.
O RITMO RESPIRAT0RIO E SUA VARIAÇÃO NOS ESTADOS PATOLOGICOS, in Brasil Médico,n?s 19, 20 e
21, Rio de Janeiro, mar. 1931.
QUESTÕES CLINICAS DE ATUALIDADE
(Em colaboração com. os professores
Rocha Vaz, W. Berardinelli, Fioravanti
Di Piero, Gerbert Perissé, M Vaz de
Melo, Nair Leite e Demétrio Azevedo
Jr.). Rio de Janeiro, 1931.
TEOFILO OTTONI, MINISTRO DO POVO
(Obra laureada com o Prêmio Joaquim
Nabuco pela Academia Brasileira de Letras). Rio de Janeiro, Livraria Editora
Zélia Valverde, 1943. i! edição, Rio de
Janeiro, Livraria São José, 1956, f! edição, Livraria Itatiaia Limitada/Instituto
Nacional do Livro, Belo Horizonte/
Brasília, 19 78.
O BRIGADEIRO DA LIBERTAÇÃO (Vida
de Eduardo Gomes), 5~ edição, Rio de
Janeiro, Livraria Editora Zélia Valverde,
1945.
A RESPOSTA DE JUSCELINO (Ensaio
sobre a formação do. povo mineiro).
Belo Horizonte, 1953.
TRADIÇÃO E ATUALIDADE DO 5 DE
JULHO. Rio de Janeiro, 1955.
OS DOIS LADOS DO HOMEM E DA LIÇÃO VARGAS. Rio de Janeiro, 1955.
PELA LIBERDADE DE IMPRENSA (Conferência a convite da Associação Mineira
de Imprensa, no seu 35? aniversário).
Belo Horizonte, 1956.
UMA POL[CIA A SERVIÇO DA LIBERDADE. Belo Horizonte, 195 7.
LUZIAS E TENENTES NA FORMAÇÃO
DEMOCRATICA DO BRASIL (Conferência em Juiz de Fora, na sede da ~
Região Militar). Juiz de Fora, 195 7.

ATUALIDADE DE TEOFILO OTTONI
(Conferência no Forum das Indústrias
de São Paulo). São Paulo, 1957.
DO ALTO DESTA TRIBUNA. Rio de Janeiro, Livraria São José, 195 6.
ARCA DE NOÉ (Ensaio, Crftica e Tribuna).
Rio de Janeiro, Livraria São José, 1956.
DEMOCRACIA &PARLAMENTO. Rio de
Janeiro, Livraria São José, 1956.
POLI'riCA SANITARIA DO BRASIL (Com
a sugestão para uma Organização Mundial contra o Pauperismo e o Subdesenvolvimento), discurso como chefe da delegação brasileira à Organização Mundial
da Saúde, Genebra, maio, 1963.
UM PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE
PARA O BRASIL, discurso como chefe
da delegação brasileira à Reunião de Ministros de Saúde dos Pafses Americanos
(Edição da Pan American Health Organization, Washington, D.C., U.S.A.},
abril, 1963.
ELOGIO DE PEDRO ALEIXO (Discurso
de recepção na Academia Mineira de
Letras), Belo Horizonte, 19 74.
BERNARDES VISTO DE PERTO (Conferência sobre Artur Bemardes, nas comemorações do ·centenário de seu nascimento, no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais), Belo Horizonte,
1975.
CARLOS LACERDA (Conferência na Academia Mineira de L~tras), Belo Horizonte, 1977.
ESSE VELHO VENTO DA A VENTURA
(Memórias). Rio de JaneirojBrasflia,
Livraria José Olympio EditorajiNL,
1977. i! edição, Belo Horizonte, Editora Itatiaia Ltda., 1977 (Obra laureada
com o prêmio "José Ermfrio de Morais",
da Sociedade Brasileira de Escritores
Médicos).
AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO
(Discurso de recepção na Academia
Mineira de Letras). Belo Horizonte,
1977.
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NOTAS BIOBffiLIOGRÁFICAS
DO INTRODUTOR

PAULO PINHEIRO CHAGAS nasceu em Oliveira, Minas Gerais, a 1 de setembro de
1906, filho do capitão de corveta Francisco Pinheiro Chagas e de D. Maria Eulina de Carvalho
Chagas. Cursou o Colégio Pinheiro Campos e o Grupo Escolar Francisco Fernandes, daquela
cidade. Fez o curso ginasial no antigo Colégio Militar de Barbacena, recebendo, em 1924, o
diploma de Engenheiro Agrimensor que era conferido aos alunos que ali terminavam os estudos
secundários. Em 1930, gradua-se Doutor em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina
da Universidade do Brasil. Sua tese de doutoramento, Semiótica do Ritmo Respiratório, foi
integralmente transcrita pelo Prof. Rocha Váz, catedrático da cadeira de Clfnica Propedêutica,
no terceiro volume (Exame do aparelho respiratório) de seu Tratado de Clínica Propedêutica,
com os maiores elogios ao médico recém-formado, cujo trabalho ocupa 218 das 356 páginas
daquela obra. Ainda em 1931, publicou mais dois trabalhos cientfficos: O ritmo respiratório e
sua variação nos estados patológicos e Questões clínicas de atualidade, este em colaboração
com os professores Rocha Vaz (em cuja enfermaria serviu como interno e assistente), W. Berardine/li, Fioravanti Di Piero, Gerbert Perissé, M. Vaz de Melo, Nair Leite e Demétrio Azevedo
Júnior. Indo clinicar em Belo Horizonte, foi nomeado assistente do pro[. Oswaldo de Melo
Campos, que era catedrático da cadeira de Clfnica Propedêutica da então Faculdade de Medicina de Minas Gerais. Pedro Nava que, à época, fazia uma clfnica de fisiologia, levou-o para o
seu consultório, iniciando-o nos misteres de sua especialidade. Tudo estava a prever para Paulo
Pinheiro Chagas um sugestivo destino médico, mantendo as tradições domésticas, onde avultavam nomes como os de Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas, Carlos Pinheiro Chagas,
Evandro Chagas, Carlos Chagas Filho e tantos outros de uma linhagem de cientistas.
No entanto, sua famz7ia era eminentemente política. Sempre esteve representada
nas Assembléias Legislativas e no Parlamento Nacional, desde a primeira Constituinte, a de
1823. Ao tempo em que Paulo Pinheiro Chagas começava a clinicar em Belo Horizonte, seus
tios Djalma e Carlos Pinheiro Chagas, ex-deputados federais e secretários de Estado, chefes
da Revolução de 30, em Minas, estavam na cn"sta da onda. De resto, já Paulo Pinheiro Chagas
se iniciara nessas lutas políticas, ainda estudante no Rio quando, entusiasta da Aliança Liberal,
fora um de seus meetingueiros. Em 5 de outubro de 1930, dois dias após a deflagração da
revolução, escapa-se para o sul de Minas com seus colegas de turma Sebastião Montandon
Pereira e Euclides Pimentel Salgado. fludindo a vigilância policial, vão no diurno paulista até
Pindamonhangaba, onde tomam o pequeno trem que levava a Campos do Jordão. Af, por
preço exorbitante, contratam um caminhão que os conduz a Parais6polis, no sul de Minas,
onde se incorporam à pequena tropa, de cerca de 200 homens (soldados dos destacamentos
policiais vizinhos e presos libertados para pegar em armas), sob o comando do Major João
Lemos, da Força Pública de Minas. Como soldados rasos, os três doutorandos participam do
assalto ao 4? RCD, de Três Corações, que durou trinta e seis horas. Tomada a praça de guerra
e feita a junção com a coluna do Coronel Luis Fonseca, seguiram para combater no Túnel
que liga Passa Quatro, em Minas, a Cruzeiro, em São Paulo.
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Desse modo, poucos meses depois de haver iniciado, em Belo Horizonte, a carreira
de médico, era Paulo Pinheiro Chagas envolvido pela poUtica, abandonando a Medicina. Formou, desde logo, nas fileiras da oposição, a saber, no antigo PRM, sob a chefia de Artur Bernardes, participando de todos os episódios que marcaram aquela época e, entre eles, o fracassado putsh contra o presidente Olegário Maciel (18 de agosto de 31), a Revolução Constitucionalista e as acesas lutas polfticas de então. Durante o movimento de São Paulo, ficou preso
incomunicável, na Casa de Correção, cerca de um mês, em razão de suas atividades subversivas.
Com a derrota de São Paulo, foram exilados e tiveram seus direitos poUticos cassados, por três
anos, os principais chefes do PRM: Artur Bernardes, Djalma Pinheiro Chagas, Mário Brant e
outros. Com isto, a mocidade do Partido teve que assumir a sua direção. Elegeram-no presidente do Diretório Central do PRM, segundo órgão na hierarquia partidária, logo abaixo da
Comissão Executiva que, muito desfalcada, quase não podia agir. Foi esse Diretório Central
que manteve acesa a jlama perremista, nas horas mais diffceis. Em 34, funda e dirige O Debate,
diário vespertino, em oposição aos governos municipal, estadual e federal, assinando diariamente um artigo na primeira página, atacando a ditadura e seus prepostos, através de uma luta
cotidiana com a censura, instalada nas próprias oficinas do jornal. Em 1933, matricula-se na
Faculdade de Direito de Minas Gerais, diplomando-se em 37. Em 33 é eleito suplente à Assembléia Nacional Constituinte. Em 35, deputado à Segunda Assembléia Constituinte de Minas
Gerais, depois transformada em Assembléia Legislativa, de cuja Comissão de Representação
foi membro, órgão, aliás, criado por iniciativa de Afrânio de Melo Franco. Com o golpe de
10 de Novembro de 1937, muda-se para o Rio. Aíi, em 43, publica Teófilo Ottoni, Ministro
do Povo, obra recebida com os maiores encômios pela crftica e laureada com o prêmio Joaquim
Nabuco, da Academia Brasileira de Letras. Em fins desse mesmo ano, assina o Manifesto dos
Mineiros. Em 45, escreve O Brigadeiro da Libertação (Vida de Eduardo Gomes), com cinco
edições esgotadas em poucos meses. De 49 a 51 é feito diretor do Diário Carioca, de José
Eduardo de Macedo Soares, Horácio de Carvalho e Danton Jobim. Em 51, elege-se deputado
federal por Minas permanecendo na Câmara dos Deputados por vinte anos, em cinco legislaturas consecutivas (1951-1970). De 56 a 58 foi Secretário da Segurança Pública do Estado de
Minas Gerais. Por essa época, publica a segunda edição, revista e aúmentada, de Teófilo Ottoni,
Ministro do Povo e dois novos livros: Democracia &Parlamento e Arca de Noé. E eleito, por
unanimidade, para a Academia Mineira de Letras. Preside a secção mineira da Associação
Brasileira de Escritores e o Cfrculo Cultural Hispano-Brasileiro .. Havendo granjeado a fama de
grande orador, foi eleito Uder do PSD, em 1961, transformando-se em Uder da Maioria, pela
coligação PSD-PTB-PSP, em oposição ao governo Jânio Quadros e, depois, de apoio à presidência João Goulart. Em 63 é nomeado Ministro da Saúde, no primeiro ministério presidencialista, organizado após o plebiscito que derrubou o parlamentarismo. Nesse mesmo ano, é
eleito vice-presidente da Reunião dos Ministros de Saúde dos Pafses Americanos, realizada em
Washington. Chefia a Delegação do Brasil à Sessão Anual da Organização Mundial da Saúde,
em Genebra. É designado Observador Parlamentar à 25~ Assembléia da União Interparlamentar,
em Belgrado.
Em 19 77, publica suas Memórias com o tftulo ESSE VELHO VENTO DA A VENTURA, livro editado pela Livraria José Olympio Editora em convênio com o Instituto Nacional
do Livro. Esgotada em um mês a primeira edição, foi a segunda levada a efeito pela EDITORA
ITATIAIA UMITADA, ainda em 1977, ganhando o prêmio "José Ermfrio de Morais", da Sociedade Brasileira de Escritores Médicos. Agora, em convênio com o Instituto Nacional do
Livro, a EDITORA ITATIAIA LIMITADA lança a terceira edição, que o AUTOR anuncia
como defil;itiva, de TEOFILO OTTONI, MINISTRO DO POVO. Engenheiro agrimensor,
doutor em Medicina, bacharel em Direito, jornalista, escritor, historiador, biógrafo, ensafsta,
memorialista, orador e conferencista, tem várias condecorações como a pequena e a grande
medalhas da Inconfidência; Medalha do Mérito Tamandaré; comendador da Ordem do Mérito
Naval; Grande Oficial da Ordem do Mérito Militar; Grande Oficial da Ordem do Mérito Aeronáutico; Gran Cruz da Ordem do Mérito Médico; Medalhas de ouro Santos Dumont, Qóvis
Beviláqua e Gilberto Porto.
Por três vezes, esteve na iminência de ir ao governo de Minas. E casado com D. Zembla Soares Pinheiro Chagas e tem dois filhos, Ugo e Daisy, e três netas, Simone, Renata e
Lucia na.
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DISCURSOS

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA

Sessão de 19 de julho de 1839
O SR. OTTONI - Sr. Presidente,já ontem disse que não instava com o Sr.
Ministro da Marinha para que respondesse às interpelações que haviam sido dirigidas ao seu ilustre colega, o Sr. Ministro da Guerra, exceto se S. Exa. houvesse de
sair do campo das generalidades de que se não tinha desviado o seu colega, e nos
explicasse como a atual administração havia de aplicar esses princípios, que o
nobre Ministro chama seu programa, aos detalhes da administração: eu já disse que
aceitava o adiamento desta questão para a discussão do orçamento; mas continuarei a declarar que na:o me dou por satisfeito ainda com as declarações do nobre
Ministro, por isso que não entendo que signifique alguma coisa que não quadre
a todos os Ministérios possíveis, a declaração de que - a fortaleza, a verdade, a
franqueza e a perseverança hão de ser a norma da conduta do Governo.
Já disse ontem que se acaso Sir Robert Peel se apresentasse no Parlamento, de certo poderia ter apresentado como artigo do seu programa essas generalidades; se os radicais houvessem de substituir o Ministério Melbourne, podiam
também apresentar o mesmo artigo para o seu programa; perdoe pois o nobre
Ministro que diga que suas palavras não significam coisa alguma que nos possa
orientar sobre a política, sobre a direção que a administraça:o tem de tomar. Lisonjear-me-ei muito que se realizem as belas previsões do nobre Ministro, quando
disse que o tempo da fraternizaça:o não está remoto; oxalá que assim seja, oxalá
que chegue essa idade de ouro; mas estou que para aparecer deve haver toda a
franqueza da parte do Governo.
Havia pedido a palavra particularmente para responder a várias proposições do nobre ex-Ministro da Marinha, em contestação de outras que ontem
emiti; mas antes disso não posso deixar de dar os meus parabéns a S. Exa. o Sr.
Ministro da Marinha, bem como a seus nobres colegas, pela aceitação que Suas
Excelências têm tido em certo lado da Casa, o que se evidencia à vista do afã
com que este lado procura fazer sentir ao País que se acha identificado com o
Governo atual; eu dou os parabéns ao nobre Ministro, não só por ver deste lado
muitas capacidades que poderão prestar-lhe forte apoio, mas também porque
não pode deixar de ser lisonjeiro ao Gabinete achar-se inteiramente apoiado pelo
seu antecessor.
V. Exa. se recordará de que quando o nobre Ministro da Guerra apareceu pela primeira vez na Câmara, de meu lado se lhe dirigiram interpelações; pela
minha parte declarei, como declaro ao Sr. Ministro da Marinha, que nã:o farei
transação de um só dos princípios cardeais que constituem meu programa político; que se acaso tiver a fortuna de que estes meus princípios sejam adotados
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· pela administraçao, terei muita honra de apoiá-la; mas se acaso ela se afastar deles, negar-lhe-ei o meu apoio.
·
Também V. Exa. se recordará que do lado contrário, em vez de interpelações, apenas surgirão aplausos; verdade é que um nobre Deputado se levantou
e perguntou ao Sr. Ministro da Guerra se pretendia na pacificação do Rio Grande
empregar de preferência à força a moderação, de qual das duas quantidades empregaria maior dose. O nobre Ministro respondeu o que nenhum podia deixar de responder: que havia de empregar a força contra os rebeldes, que não havia de oferecer uma anistia antes de eles se humilharem. O nobre Deputado julgou-se triunfante
com esta resposta e exclamou: "A administração vai de acordo com a de 19 de setembro, pode contar com o meu voto", como se a proposição do nobre Ministro
da Guerra fosse em oposiça:o aos princípios que de meu lado se emitiram.
Já o meu nobre colega por São Paulo explicou perfeitamente que a moderação que a Oposição quer que se empregue não exclui de maneira alguma o emprego da força; que esta moderação é muito distinta da fraqueza; já o meu nobre
colega fez ver que a moderação que a Oposição quer, consiste em que da parte
do Exército legal não haja excessos, não haja ataque à propriedade quer de legalistas, quer de rebeldes, não haja -violência contra pessoas, não haja assassinatos,
como o que o nobre Deputado por Santa Catarina denunciou à Casa, que tinha
sido feito pela força de Cândido Alano contra presos inermes. Os nobres Deputados porém, muito afadigados por demonstrar que estão de acordo com a administraça:o, esqueceram-se destas explicações dos princípios da Oposição e logo
se apressaram a fazer coro, em que à vista das declarações da administração atual
está ela nos princípios da de 19 de setembro, pondo de parte esses nobres deputados que várias declarações do Sr. Ministro da Guerra, como a reprovação do recrutamento em massa na Bahia, como a da política do Governo a respeito da guerra
do Sul, estavam em inteira oposição com os princípios da administração de 19
de setembro.
Este princípio, que seguiram os nobres deputados a respeito do Sr. Ministro da Guerra ontem, foi posto em prática pelo nobre Deputado pelo Rio de Janeiro. S. Exa. o Sr. Ministro da Marinha, respondendo à pergunta do meu nobre
amigo e colega pela Bahia, relativamente às companhias fixas de marinheiros - se
elas estavam atualmente fazendo o serviço como soldados no Arsenal da Marinha respondeu que assim era. Ora, assento que isto é uma coisa a mais insignificante possível, entretanto o nobre ex-Ministro da Marinha imediatamente rendeu agradecimentos em nome do País ao Sr. Ministro por ter adotado uma medida que ele,
Sr. ex-Ministro, já havia tido em vista.
A respeito da comissão das derrotas, o meu nobre amigo tinha dito que o
Sr. Ministro da Marinha já havia feito desaparecer o que essa comissão tinha de
inquisitorial, autorizando-a para chamar os oficiais sobre cujas derrotas tivesse a
comissão qualquer dúvida. Creio que era uma censura dirigida ao nobre ex-Ministro
da Marinha; mas não sei como o nobre ex-Ministro interpretou esta censura transformando-a em elogio, e agradeceu ao nobre Ministro da Marinha por ter adotado
esta medida que ele, nobre ex-Ministro, também já tinha em vista. Estimo que
S. Exa. esteja de acordo com o seu antecessor, e que tenha o apoio franco e leal
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do lado da Casa que combato e continuarei a combater, por não ter esperança
de o ver abandonar seus perniciosos princípios.
. Passarei agora a fazer outras observações:
O nobre Ministro disse que as 3.000 praças consignadas na Lei de Fixação de Forças do ano passado foram pedidas para circunstâncias ordinárias. O nobre
ex-Ministro da Marinha é verdade que ontem nos declarou que, quando apresentou a proposta de fixação de forças, não tinha ainda notícia da derrota do rio Pardo, e por isso pediu 3.000 homens. Creio que a notícia dessa derrota chegou a esta
Corte antes de se começar a discussão da lei que fixou a força de mar para o ano
corrente; por conseqüência, se o nobre ex-Ministro declara que esse acontecimento
veio trazer ao Governo convicção de que a luta não podia terminar no ano financeiro corrente, tendo chegado a notícia dessa derrota antes da discussão da lei de
força de mar. S. Exa., se julgasse necessária mais força do que aquela que pediu,
se apressaria a oferecer uma emenda que, com a Maioria que o apoiava, não seria
rejeitada; portanto, os fatos continuam a demonstrar o que ontem disse, isto é,
que a força de mar pedida pela Administração de 19 de setembro, consignada
no número de 3_ü00, foi para circunstâncias extraordinárias.
Demais, o nobre Ministro não respondeu às considerações que fiz para
corroborar a minha opinião. Eu disse que depois da pacificação das Províncias
do Rio Grande e Maranhão (onde o Governo atualmente necessita ter alguma
força de mar), se teria de desarmar, pela natureza própria das embarcações, algumas que se acham, por exemplo, no Rio Grande; disse que lá havia 15 canhonejras e 7 lanchões armados, que falvez não sirvam senão especialmente para a
atual guerra nas águas daquela Província. Ora, tendo de ser desarmados esses lanchões, essas canhoneiras; tendo-se de diminuir consideravelmente a força marítima no Rio Grande, pode-se fazer uma reduç110 considerável no pessoal das tripulações dos navios de guerra; por conseqüência, apesar de que atualmente estejam em serviço naquela Província 578 indivíduos, não é provável que, restabelecida a ordem, não baste uma força muito menor. Já disse que se nossas circunstâncias financeiras fossem melhores, eu, mesmo para o estado de paz, quereria aumentar a força de mar com preferência à de terra; porque considero que pela extensão
da nossa costa não podemos ser respeitados pelas nações estrangeiras sem uma forte
Marinha; entretanto, creio que as circunstâncias, os apuros em que se acham as
nossas finanças, são motivo bastante forte para me autorizar a escassear um pouco
a concessão que nesta parte quereria fazer ao Governo. Passarei agora a responder
às proposiçoes do nobre ex-Ministro da Marinha, para o que pedi a palavra.
Eu ·disse, contestando a legalidade da transferência da academia para bordo da nau Pedro li, que S. Exa. o Sr. ex-Ministro o ano passado reconheceu não
estar autorizado para esta transferência, porque pedira ao Corpo Legislativo autorização na proposta de fixação de forças, para reformar os estatutos da academia, e poder o Governo fixar o máximo do número de alunos que poderiam obter
a matrícula no primeiro ano acadêmico. Ora, o que me respondeu S. Exa. a esta
objeção fortíssima? Que quando apresentou a proposta de flxaça:o de forças e pediu
autorização para reformar esta parte dos estatutos da academia relativa ao número
de alunos, não estava resolvido a fazer uma reforma geral, e como não pretendia
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fazer essa reforma geral para que estava autorizado, por isso pediu a faculdade
para a refonna dos estatutos na parte do número de alunos. Em primeiro lugar
observarei a S. Exa. que, se S. Exa. estava autorizado para refonnar os _estatutos no todo, não sei como não se julgava autorizado para refonná-los em parte.
Mas, concedendo que prevaleça semelhante proposição, creio que S. Exa. está
em perfeito engano, e que o seu relatório nos diz o contrário do que S. Exa. menciona.
Diz S. Exa. à página 5 do relatório:
"É minha opinião e propósito transferir a academia dos guardasmarinhas para bordo de um navio de guerra".

Logo, S. Exa., quando apresentou a proposta de fixação de forças de
mar, estava na opinião e propósito de transferir a academia para bordo, julgava
isto conveniente, e entretanto veio nos pedir autorização para refonnar os estatutos na parte relativa à admissão dos alunos no primeiro ano; portanto, evidentemente S. Exa. estava convencido de não ter esta autorização, e que a opinião
em que estava de dever transferir a academia para bordo era na intença:o de vir
pedir ao Corpo Legislativo autorização para uma refonna geral, assim como a
pediu para a refonna parcial dos estatutos. Ontem já eu disse: a fim de se defender, S. Exa. recorre às vezes a proposições menos exatas; uma pessoa de tanto
talento, de tanta capacidade, de tantos recursos, como S. Exa., o Sr. ex-Ministro,
lançando mão de proposições de natureza tal, como a que acabo de contestar,
prova que está inteiramente baldo de razões.
S. Exa. recorreu também a outro argumento para defender-se da acusação
de ter violado a lei, de ter transgredido as raias de suas atribuições; este argumento
é o banal e já cediço da administração de 19 de setembro, e consiste nos exemplos
que ela vai buscar nos atos e opiniões de seus antecessores: a qualquer acusação
a primeira lembrança que ocorre aos nobres ex-Ministros é revolver e folhear a coleça:o dos decretos e decisões dos diferentes Ministérios, e quando acham qualquer
coisa que se pareça com o ato de que são acusados, julgando-se vitoriosos exclamam: "O meu antecessor já fez isto."
Desejava que se acabasse com este meio de defesa, que S. Exas. discutissem a legalidade de seus atos; e se acaso se provasse que eram ilegais, e que seus
antecessores tinham cometido iguais ilegalidades, podiam S. Exas. contar com o
meu voto para acusar também esses seus antecessores, ·quaisquer que fossem; mas
no caso presente não é a um ato de ilegalidade que S. Exa. recorreu, mas simplesmente a uma opinião de direito. S. Exa. citou-nos uma compilação feita pelo meu
nobre amigo ex-Ministro da Fazenda, Deputado pelo Ceará, na qual compilação,
declarando-se quais eram os artigos da lei do orçamento de 15 de novembro de
1831 que se achavam em vigor, se classificou este artigo da refonna da academia.
Ora, em primeiro lugar observarei que se nessa compilação se acha o artigo que autoriza o Governo para refonnar a academia, acha-se também outro artigo em perfeita oposição com este, que é o art. 47 da Lei de 1833, no qual artigo se autoriza o Governo para elevar os ordenados dos lentes, substitutos e secretários da academia, enquanto a Assembléia não deliberar sobre a reforma da mesma academia.
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Vê-se, pois, que o artigo que se acha na compilação vai de acordo com a
opinião que o nobre Deputado pelo Ceará emitiu na Casa. Mas o nobre ex-Ministro
da Marinha disse que das palavras - enquanto a Assembléia não deliberar sobre a
reforma da mesma academia - o que se seguia era que a reforma tinha de ser submetida à Assembléia Geral para decidir a respeito dela, aprovando-a ou reprovando-a.
Creio que o nobre ex-Ministro está em perfeito engano. Por dois meios
tem a Assembléia Geral dado estas declarações ao Governo: um, declarando que o
Governo submeterá a reforma à aprovação da Casa, o outro, é dando a delegação
absoluta; neste caso não tem ela de ser submetida à aprovação da Casa. Vou mostrar ao nobre ex-Ministro que a delegação feita pela Assembléia Geral no caso em
questão foi absoluta, sem condição alguma. O art. 7f! ·da Lei de 15 de novembro de 18~1,.diz: "Ficam, suprimidos os vencimentos dos guardas-marinhas de menor idade, e o Governo autorizado para fazer.. a reforma da academia", sem restrição alguma. Logo, as palavras do artigo 47 da Lei de 8 de outubro de 1833 enquanto a Assembléia não deliberar sobre a reforma da academia - não têm a
significação que lhes pretende dar o nobre Deputado ex-Ministro da Marinha,
pelo contrário, significam que não se tendo o Governo prevalecido da autorização que lhe foi dada, pretendia a Assembléia encetar este trabalho.
Ora, que esta era a intenção da Assembléia, ainda se prova por outros
atos seus, em que interferiu a respeito dos estatutos e da organização_ da academia; por exemplo, a Lei de 24 de outubro de 1835, no art. 19 , marcou o ordenado dos lentes; nos arts. 29 e 39 dá outras providências a respeito de gratificações a serviços que se faziam na academia; no 49, se diz alguma coisa a respeito
de secretário, bibliotecário e guardas; eis por conseqüência a Assembléia Geral,
segundo o propósito em que estava com a Lei de 8 de outubro de 1833, dando
várias providências a respeito da orgáni.zação da academia.
Como depois de tudo isto, porque se disse no ano de 1831 que "o Governo fica autorizado para reformar a academia", há de agora o Sr. Ministro estar
autorizado para fazer esta reforma, e outras, e outras sem mais termo?
Creio ter démonstrado evidentemente qual era a significação da última
parte do artigo 47; mas vejamos que força poderiam ter as palavras do artigo 48
da mesma lei em que o nobre ex-Ministro se fundou para julgar-se ainda autorizado para esta reforma.
,
Estas palavras dizem:
.
"Ficam em vigor como disposições permanentes todas as ~nclmdas na lei do orçamento de 1831 e 1832 que não v~rsaremyartlcular
mente sobre fixação de receita e despesa, que não tlverem stdo expres.
samente revogadas".
Vejo que neste artigo 48 há uma frase que se n~o acha em outros artlgos idênticos de várias leis do orçamento. Em geral, as le1s do orçamento d~ter
rninam que ficam em vigor todas as disposiçõe~ das leis ~e orçamento antenores
que não versarem particularmente sobre f~açao _d_e recelta e despesa, mas esta
acrescentou a frase - ficam em vigor como dtsposiÇao permanente.
. _
Se acaso não existisse esta frase, podia-se dizer que nesta autonz~ç!o
se tinha em vista o voto de confiança dado para a reforma de uma reparttçao;
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mas já demonstrei que este voto de confiança não pode ser uma atribuição permanente, e como o legislador previu, talvez, a possibilidade desta inteligência,
por isso acrescentou as palavras que não se acham senão neste caso - como
disposições permanentes. Portanto, as disposições que se teve em vista são as
que podem ser disposições permanentes, e não um voto de confiança, como autorizaça:o para reformar-se uma repartiçno.
Passarei agora a mostrar que não procedem os argumentos do nobre
ex-Ministro da Marinha quando quis achar exageração no excesso de despesa
que provei haver, segundo o estabelecimento atual da Academia da Marinha.
Eu, pela relação que apresentei na Casa, vejo que a despesa monta no
mês de março em 2:164$; inclusive aquelas despesas que eram consignadas para
a Academia da Marinha em terra.
É verdade que nestes dois contos entram os soldos dos oficiais, soldos
que vencem em terra. S. Exa. quer que se deduzam estas despesas, e disse que
elas não constituem acréscimo.· Em rigor, é acréscimo; suponha-se que subsiste
a academia a bordo da nau; nas circunstâncias em que estava, a nau podia, em
qualquer fabrico, servir para fazer parte da nossa Armada; por conseqüência, se
acaso esta nau, com os oficiais que constituem sua lotação, não tivesse de ser empregada exclusivamente na conservação da academia, podia ser empregada em
qualquer outra coisa; teria, por conseqüência, de reduzir a força da nau em qualquer ano; e traria uma diminuição no caso de não estar a academia a bordo; sendo
isto assim, todo o acréscimo de despesa da oficialidade e tripulação da nau é despesa adicional da academia, despesa resultante da transferência. Ainda digo mais:
quando se marcar o quadro da Armada, em cuja ocasião se deve ter em consideração os oficiais que possam ser precisos para as diferentes embarcações, há de se
ter em atenção que é preciso mais um capitão-de-fragata, segundo comandante
da academia; dois capitães-tenentes, os primeiro-tenentes correspondentes à lotação da nau; e isto, por conseqüência, há de aumentar o quadro da oficialidade
da Armada; poderia fazer-se alguma redução se não houvesse esta necessidade de
mais; logo, não é tão fora de razão, como disse o nobre ex-Ministro, considerar-se
integralmente como acréscimo de despesa toda a que se faz na nau.
Mas quero conceder que se devam fazer estes abatimentos dos vencimentos que têm os oficiais empregados na nau, quando desembarcados; temos, por
conseqüência, nos 2:164$ de deduzir 590$; o aumento, pois, de despesa adicional, no mês de março, foi de um conto quinhentos e tantos mil réis, o que monta,
no fim do ano fmanceiro, a 18:000$. Se àcaso no orçamento do Sr. Ministro
atual se acham somente 23:000$, é porque além do aumento de 12:000$ contidos neste pedido, várias cotas estão contempladas em outras verbas do orçamento.
Mas S. Exa. veio com outra coarctada, e disse que a nau gastava 1 :000$
com a sua conservação, e que esta quantia se deve deduzir do aumento que aparece.
Eu já mostrei que este argumento não procede, porque se a nau gastava
1.000$ na sua conservação, podia ser também empregada no serviço com algum
fabrico. S. Exa. fez outra glosa, e vem a ser que, pela lei, no fim do ano, todos os
aspirantes tinham de ser guardas-marinhas, e por conseqüência tinham de vencer
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22$000 mensais; que pela reforma, determinando-se que só no fim do 3<? ano
sejam os alunos guardas-marinhas, vêm eles a vencer 19$000 somente, e que assim
há uma economia de 3$000 mensais em cada um. Não procedem as razões de
S. Exa. porque, segundo as leis de fixação de força, creio que, desde o ano de
1832, expressamente se determinava que ninguém poderia ser guarda-marinha,
senão depois de ter três anos da academia. É verdade que S. Exa., o ano passado,
na sua proposta, fez esta modificação, supnmindo este artigo constante de todas as
leis de fixação de força de mar. Na época da reforma feita por S. Exa. não havia
senão um guarda-marinha que tinha praça de menor idade; todos os demais alunos
eram aspirantes em conformidade das leis de fixação de forças de mar, ou paisanos; e havendo na academia dezoito aspirantes fazendo a despesa de 54$ mensais
a 3$ cada um, S. Exa. realmente aumentou a despesa com a sua reforma. É verdade
que uma parte deste aumento poderia ter lugar, posta em execução a lei que S. Exa.
propôs; mas não se pode levar em conta a S. Exa. esta glosa, porque foi ele mesmo
que suprimiu na sua proposta o artigo constante que inibia a Governo de dar o
lugar de guarda-marinha a qulalquer que não tivesse os três anos do curso.
Não desejo entrar em maiores detalhes a respeito do que perdeu a moralidade dos alunos com a transferência da academia para bordo; somente direi
duas palavras:
Chegado o homem a certa idade, tem de satisfazer ordinariamente a
certas paixões; a mocidade em terra poderá extraviar-se em conseqüência dessas
paixões; mas reunida a bordo de um navio, e em tão grande número, cai ordinariamente em vícios contra a natureza, sobretudo nas atuais circunstâncias, em
que os costumes não são muito morais. Não digo mais.
Poderia ainda fazer algumas observações a respeito da comissão de derrotas, mas S. Exa. já declarou que esta comissão deve cessar.
Tenho concluído o meu discurso.
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ATAQUE À CÁMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Sessão de 24 de setembro de 1839
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, havendo esta augusta Câmara aprovado
um requerimento meu, exigindo certas informações relativas à administração
municipal da Corte do Rio de Janeiro, devolveu-me a Mesa a resposta da Câmara Municipal; eu hqje venho requerer a V. Exa. que a representação da Câmara
e as informações que ela dá sejam enviadas à Comissão de Câmaras Municipais,
a fim de que interponha sobre esta matéria o seu parecer.
Na discussão que teve lugar ontem, e na qual não pude falar por se ter
votado o encerramento, disse-se que tudo quanto havia aparecido nesta Casa,
podendo importar desar à municipalidade do Rio de Janeiro, provinha de insinuações do Sr. Vereador Menezes; eu me vejo por isso forçado a declarar que
nenhuma relação tenho com este senhor, nem mesmo sei ligar o nome à pessoa,
porque não o conheço pessoalmente_ Tinha já ouvido que os ditilieiros m.unicipais não eram muito bem gastos no Município do Rio de Janeiro_
Entrando para esta Casa no dia em que se aprovou o meu requerimento, um indivíduo aqui no arquivo fez ver que os dinheiros do Município do Rio
de Janeiro tinham um emprego péssimo; que uma administração de obras públicas criada pela Câmara gastava a seu bel-prazer, mandando fazer obras sem orçamentos; que a Câmara tinha sido menos escrupulosa na aprovação das contas do
administrador das obras públicas. O sujeito que me forneceu estes dados deu, como
razão da necessidade de virem à Câmara certos documentos, o aparecerem, entre
eles, recibos assinados pelo mesmo indivíduo com diferentes letras; acrescentou
mais (e é coisa que tenho ouvido geralmente) que o administrador das obras do
Município da Corte era homem cujos precedentes de nenhuma forma o abonavam para este emprego; disse-me que eu invocasse na Câmara a autoridade de algum
Sr. Deputado; e dirigindo-me a esse Sr. Deputado para pedir licença para invocar
o seu testemunho, disse-me ele: "Não é preciso, porque pode o Sr. Deputado desafiar aqui na Casa a quem quer que seja que levante a sua voz em defesa desse administrador". Tal é a reputação que ele tem, que de alguma maneira vi corroborada
pelo discurso do nobre Deputado, Presidente da Província do Rio de Janeiro,
que, tratando de responder às acusações dirigidas contra o administrador, limitou-se a louvar a sua atividade. Ora, a atividade, longe de ser uma qualidade oposta
àquela pela qual é ele acusado, muitas vezes pode ser o seu característico ...
Enfim, disse-se-me que este indivíduo, tendo sido empregado em outro
tempo nas obras públicas, havia sido demitido por começar a enriquecer muito
depressa (apoiados), mas que o patronato o reintegrara no emprego das obras da
polícia; acrescentou-se que no ano de 1831, havendo este homem tomado uma
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parte muito ativa na rusga das garrafadas, chegando a sua audácia, o seu atrevimento a ponto de calcar aos pés o tope auriverde (muitos apoiados), e espancar,
quase assassinar um jovem brasileiro, cujo único crime era trazer o tope da nação ...
(Apoiados.)
O Sr. Ribeiro Duarte - Meu discípulo.

O Sr. Andrada Machado
cabeça também.

-

Custou-lhe caro, porque quebraram-lhe a

O SR. OTTONI - ... viu-se este homem obrigado por estas circunstâncias a emigrar para fora do país; mas, depois de algum tempo, voltou, e em 1833
ou 1834, por muitos empenhos obteve o perdão da vítima (ele havia sido processado), conseguiu poder aparecer outra vez no Brasil; e dizem que o único motivo
que fez com que a Câmara do Rio de Janeiro, surda aos clamores da opinião pública, aos precedentes deste indivíduo, o encartasse outra vez nas obras públicas,
foram as simpatias políticas que os membros da Câmara tinham para com este
indivíduo, foram essas simpatias que levaram os nobres vereadores a entregar às
garras do Sr. Melo o cofre municipal da pólícia.
Isto foi o que me disse a pessoa que me ministrou estes esclarecimentos, e que me deu esses quesitos já escritos, declarando-me porém que eu me ia comprometer assinando esses quesitos e pedindo essas informações, porque na Câmara
Municipal, que apoiava e defendia o seu administrador, existiam potestades eleitorais, a cujo carro a dependência havia jungido certo grupo bem conhecido, por
querer arrogar-se o exclusivo do patriotismo (apoiados), e pelas pretensões de monarquismo com que tem sabido monopolizar para si multiplicadas vantagens (apoiados), e que eu, Deputado sem prestígio, ir-me-ia comprometer, não só com essas
potestades eleitorais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, como com esse
grupo de quem se não zomba impunemente. (Apoiados.)
Sr. Presidente, eu confesso que essas informações eram para fazer-me hesitar, mas V. Exa. me permitirá que eu tenha o amor próprio de dizer que aspiro
à glória desse generoso Deputado da Gironda, que na tribuna da convenção nacional de França, sendo argüido de pouco amor à liberdade, respondeu: - "Qual
é o oprimido em favor de. quem recusei elevar minha voz? Qual é o criminoso
que tive medo de acusar?"
Honro-me em aspirar a essa glória, e, por conseqüência, não podia recusarme ao que me foi pedido. Assinei os quesitos, foram eles à Câmara Municipal, e
V. Exa. sabe a maneira por que ela respondeu. Na resposta vêm muitas expressões
que certamente me são injuriosas, e que dois veneráveis deputados, meus amigos,
me fizeram a honra de repelir, tomando o insulto feito igualmente a eles e a toda
a Câmara: eu rendo aos meus nobre amigos milhares de graças.
Não pretendia ocupar a Casa com uma questão que se podia dizer que me
era toda pessoal; todavia, como se falou a este respeito, como alguns momentos
se têm tomado com esta representação da Câmara Municipal, julguei que minha
dignidade exigia que eu também dissesse duas palavras.
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Sr. Presidente, desprezo completamente os insultos que me possam ser
irrogados na representação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro (muitos apoiados), desprezo-os completamente (muitos apoiados), julgo mesmo que nenhuma
outra resposta merece uma corpor;1ção que duvida da probidade dos seus próprios,
uma corporação que diz: "O ilustre Deputado deve lembrar-se que a Maioria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro compõe-se de homens probos" como conhecendo que há na Câmara Municipal do Rio de Janeiro uma Minoria que não é de
homens probos. Ora, uma corporação que chega a ponto de assim deslembrar-se
das leis do decoro e da urbanidade, certamente que não merece consideração
alguma. (Apoiados.)
Há outro trecho dessa representação a meu respeito, e que não posso
deixar de repelir: "O nobre Deputado sabe - diz a Câmara Municipal - ou
deve saber que a maioria dos membros da Câmara não entrou aqui por favor,
mas sim pelo voto livre e espontâneo de seus concidadãos". Parece que se segue:
"Não é como o nobre Deputado que entrou na Câmara não pelo voto livre e espontâneo de seus concidadãos".
Senhores, eu sou o primeiro a confessar os nenhuns merecimentos que
tenho para ocupar lugar tão augusto como o de representante da Nação ...

O Sr. Andrada Machado - É o avesso; é muito digno; prouvera a Deus
que o fossem todos!
'

O SR. OTTONI - Agradeço muito ao nobre Deputado.
Mas, Sr. Presidente, confessando que devo um favor muito alto, um favor
de que,me conheço não merecedor, aos eleitores mineiros por me haverem colocado neste lugar, posso ufanar-me de que ao menos não entrei aqui por favor de
nenhum vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. (Apoiados prolongados.) Não quero e nem posso dizer o contrário sobre qualquer de meus ilustres
colegas; mas posso dizer aos vereadores do Rio de Janeiro, ou pelo menos a algum
deles: entrei aqui por favor sim dos eleitos de Minas, mas a pesar vosso, a despeito
de vossas cabalas, malgré vaus; e é por isso que aprecio mais esta honra. (Continuam os apoiados.)
Sr. Presidente, V. Exa. sabe que um deputado novo, sem prestígio, sem
aquelas qualificações que podem torná-lo recomendável a seus concidadãos, arrisca-se muito falando desta maneira a respeito dessas potestades eleitorais; mas,
Sr. Presidente, já disse, eu as desprezo, e quando voltar à vida privada, à minha pobre casa, espero (tenho confiança em Deus) que hei de levar ao menos a glória de
não ter dado a nenhum dos vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro
o gosto de poder dizer: "O Deputado Ottoni apareceu em meu telônio suplicànte,
e veio pedir a minha proteção".
Este gosto, espero em Deus que não hei de dar a nenhum dos vereadores
do Rio de Janeiro. (Apoiados.)
Peço a V. Exa. haja de enviar os documentos e informações da Câmara
à Comissifo de Câmaras Municipais para interpor sobre eles o seu parecer.
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REVIDANDO ATAQUES PELA IMPRENSA DO TENENTE CUNHA

Sessão de 14 de outubro de 1839
O SR. OTTONI (pela ordem) - Eu quisera rogar a V. Exa. que houvesse
de ter a bondade de me informar se entre as condições com que a Câmara contratou a impressão das suas discussões e trabalhos no Jornal do Commercio, existe
algum artigo que inibe o redator desta follia de admitir nela artigos injuriosos
à Câmara ou a alguns de seus membros. Tenho de fazer esta pergunta, não tanto
para repelir algumas injúrias que me são irrogadas em um artigo de ontem, mas
por entender que a honra da Câmara de alguma maneira é ofendida quando no
seu jornal um Deputado é assim injuriado. (Muitos apoiados.)
A resposta a que me refiro é a de um oficial de Marinha comandante da
esquadrillia que estava no Cahy, e que abandonou a sua embarcaça:o na ocasião em
que o bravo tenente Bellico se cobriu de glória (apoiados gerais), e morreu defendendo a causa da legalidade e integridade do Império. Mencionando eu este desastre na Casa, creio que na ocasião da discussão do voto de graças, disse que era talvez a primeira derrota por que passava a Marinha Imperial, e a atribuía à má escollia desse comandante; mencionei mesmo que se se tivesse feito escollia de um
comandante idôneo, talvez não tivéssemos de ver este indivíduo chorar e voltar
costas; e que muitos oficiais bravos tínhamos que não eram capazes de proceder
desta maneira. Quando me referia assim ao Primeiro-Tenente Cunha, eu tinha
diante dos ollios o ofício em que Bento Manoel, depois de ter feito elogios muito estrondosos ao bravo Bellico, dizia que este moço que abandonara a sua canhoneira se pusera a chorar, e que ele llie dera licença para ir para Porto Alegre.
Ora, o mesmo se publicou nas follias de Montevidéu, nas quais se acrescentou
que Bento Manoel soltara este prisioneiro, desejoso de que o patronato llie desse
outra vez o comando de alguma canhoneira. (Apoiados.)
O Primeiro-Tenente Cunha parece que quer ser tido como mais bravo ou
valente para com os representantes da Nação, do que mostrou no combate no Cahy.
É verdade que aparece justificado no Consellio de Guerra em conseqüência de depoimentos de testemunhas, que ficaram com ele; mas está me parecendo que, se
acaso jurassem as testemunhas que estão na campanha do Rio Grande do Sul,
que talvez não sejam rebeldes, e sim legalistas que ali estejam coatos, o Sr. Cunha
não ficaria tão justificado.
O Sr. Cunl).a, depois de me dizer no Jornal do Commercio as injúrias
que quis, acaba dizendo que se eu quero saber se ele chora ou volta costas, o procure em sua casa como homem de bem e de honra. Ora, se eu tivesse de sair daqui
de pistola ou de florete à procura em quanto casebre há por aí de empregados a
quem julgar dever censurar nesta Casa, em desempenho do meu dever, não terei
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outra coisa que fazer senão procurar nesses casebres os empregado~ que eu tiver
censurado. (Apoiados.)
Creio que a minha ocupação de legislador me deve dispensar de o fazer,
mas eu saio daqui todos os dias às duas horas e meia, e para me dirigir à minha
habitação, que é em Catumbi, sigo pela rua do Conde; se pois o Sr. Cunha julga
sua honra ofendida, procure-me como homem. Eu não costumo andar armado,
mas tenho as solas dos sapatos um pouco fortes ...
Portanto, pedindo a V. Exa. que haja de dar-me esse esclarecimento a
respeito do jornal da Casa, aproveito a ocasião para protestar que voto ao mais
completo desprezo as injúrias desses Melo da polícia, dos Cunha e de quaisquer
outros empregados que houverem de me injuriar por eu os haver censurado.
(Apoiados.)
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EM DEFESA DE PRESOS DESTERRADOS EM FERNANDO DE NORONHA

Sessão de 20 de maio de 1840
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, na ocasião da discussão do voto de graças falou-se nesta Casa na questílo dos deportados para a Ilha de Fernando de Noronha, e eu pedirei licença à nobre deputação da Bahia para tomar a glória de ter
sido o primeiro que ergueu a sua débil .voz nesta Casa contra a opressão e tirania
do Sr. Tomás Xavier. (Apoiados.) Em 1838, censurei fortemente nesta Casa a
administração da Bahia, porque tinha abusado da lei da suspensão de garantias,
ampliando excessivamente a autoridade que essa lei lhe dava.
É sabido, segundo a Constituição, que quando se concede ao Governo
a faculdade de suspender as garantias, e fazer uso desta autoridade para arredar
de alguns pontos do Império a certas pessoas, nunca esta autoridade envolve o
direito de poder o Governo impor uma pena a qualquer cidadão. (Apoiados.)
Creio que ninguém duvidará que quando se dá ao Goveúlo. o direito de fazer sair
para fora da Província um cidadão, este direito se limita a não permitir que ele
pare na Província de onde é expulso.
O Sr. Andrada Machado - Apoiado; e nada mais.

O SR. OTTONI - Supõe-se que a presença daquele cidadão pode fazer
mal à Província, e concorrer para que a ordem se altere, e dá-se então ao Governo
o direito de dizer-lhe: "Vós, cidada:o suspeito de perturbar a ordem pública, não
podeis residir neste lugar". Mas se esse cidadão quiser se aproveitar do ensejo,
saindo para fora do Império, com que direito há de o Governo prendê-lo, como
lhe há de impor uma pena? (Apoiados.) Mas estes princípios tão claros, tão manifestos, tão evidentes, foram postergados e calcados aos pés pela administração
da Bahia!
O próprio Gabinete de 19 de Setembro dirigiu ao Presidente da Província
da Bahia um aviso (note-se bem, Senhores): o próprio Gabinete de 19 de Setembro
dirigiu pela repartiçao da justiça um aviso ao Presidente da Bahia, estranhando
muito categoricamente um tão formal desvio e violação da Constituição e das
leis. Mas, Senhores, nós vemos que o Presidente da Bahia rnenoscabou o aviso do
Ministério; e nesta ocasião seja-me lícito dizer que espero a atenção da Câmara
sobre este fato, que prova o que se tem aqui avançado a respeito dessa miserável camarilha que dirige os Governos do Brasil, e que zomba de todos os Ministérios. (Apoiados.)
Não se pode explicar de outra maneira a desobediência do Presidente da
Bahia contra o Governo; era o Governo quem. tinha estranhado esse procedimento
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do Presidente da Bahia, mas entretanto este Presidente zomba das ordens do Governo, pois continuam a estar na Ilha de Fernando de Noronha cumprindo a pena
de galés, e condenados a trabalhos forçados, centenares de infelizes. (Apoiados.)
Julgo pois que nesta ocasião, tratando-se dos presos políticos do Pará,
cumpre perguntai ao Governo pelos que estão na Ilha de Fernando de Noronha,
indivíduos que não têm nem talvez indícios de crime algum, e que estão ali só
porque sao suspeitos ao Presidente. Creio que já no ano passado se perguntou alguma coisa a este respeito, mas não sei se a Casa teve resposta; é natural que não,
porque o Governo só costuma responder àquilo que lhe parece; e quando há algum inconveniente, ou coisa que lhe não agrade, cala-se.
Por esta ocasião, desejo saber se porventura já o Governo respondeu a
uma pergunta que se lhe fez em 1838 a respeito do dinheiro do cofre dos órfãos
desta Corte que anda por mãos abençoadas, por certa roda protegida pela camarilha que governa o Brasil. (Apoiados.) Mas o Governo só informa aquilo que não
pode comprometer a camarilha, gente poderosa etc.
Creio que já estarão na Casa essas informações, que suponha que foram pedidas o ano passado; e, quando não tenham vindo, peço que de novo se requisitem ao Governo, e sirvam estas minhas palavras para despertar o ânimo dos Ministros, a ftm de que cumpram as suas obrigações, e que mandem todas as informações sem terem contemplação com camarilJ...~n "~" mandar à Mesa o meu requerimento.
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FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA
ORGANIZAÇÃO DO GABINETE DE 1'? DE SETEMBRO

Sessão de 27 de maio de 1840

O SR. OTTONI - Como o voto que pretendo dar nesta discussão depende
da confiança que possa ter na administração que se apresenta diante das Câmaras,
para bem motivar o meu voto vejo-me forçado a emitir o meu juízo relativamente
à organização do Gabinete que atualmente preside aos destinos do País.
Este Gabinete, como V. Exa. sabe, nasceu em diferentes dias, foram sucessivamente aparecendo os membros que o compõem; nem sei mesmo como classifique este Gabinete policromo, mas a maior parte dos nobres Ministros entraram
depois da grande questão que havia sido proposta no Senado, de dispensar-se a
maioridade de Sua Majestade o Imperador. Ocupado o espírito público com esta
grande questão, não houve tempo de examinar-se quais os ministros que entravam, e a razão por que entravam; agora pois que pela primeira vez aparece diante
das Câmaras um membro deste Gabinete, julgo dever dizer alguma coisa a este
respeito.
Sr. Presidente, eu não creio que a organização do Gabinete atual seja
uma organização constitucional, isto é, que satisfaça todas as condições que o
Governo Representativo exige para a organização de um Gabinete. Quando começou a sessão extraordinária deste ano, notou-se um fenômeno na Câmara dos Deputados; muitas emendas enviadas do Senado para serem aqui discutidas foram rejeitadas, e algumas unanimemente rejeitadas. Ora, Sr. Presidente, todas estas emendas
estabeleciam princípios contra os quais a Oposiçã9 tinha constantemente propugnado; algumas das emendas rejeitadas serão justamente a supressão de idéias que,
por exemplo, o nobre Deputado, o Sr. Limpo de Abreu, como membro da Comissão do Orçamento da Marinha e Guerra, havia feito consignar no projeto de lei
que o ano passado foi daqui para o Senado; logo, essa votação da Casa, quase unânime, rejeitando tais emendas do Senado que importavam a supressão das idéias
propostas pela Oposição, foi um triunfo assinalado que a Oposição obteve na
Câmara dos Deputados. O nobre ex-Ministro da Justiça em um dos seus discursos
anteriores conheceu que com efeito a queda do Ministério de 1'? de Setembro
não podia resultar senão do. triunfo que as idéias da Oposição haviam obtido na
Câmara; o nobre ex-Ministro enunciou mui terminantemente esta sua prSJ'osiçã'o;
ela é também minha, mas o que não posso compreender é como tendo a Oposição conseguido um triunfo tão assinalado na discussão parlamentar, nem sequer
foi ela consultada para a organização do Ministério.
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Parece-me, Sr. Presidente, que há um grupo de trinta e tantos Deputados
nesta Casa, onde, a meu ver (permita-se-me dizê-lo à nobre Maioria), brilham os
primeiros ornamentos desta tribuna; esse grupo, digo, Sr. Presidente, parece estar
proscrito, não entra em nenhuma combinação ministerial; parece que se diz: "Organize-se um Gabinete que possa ter maioria na Câmara, com a condição, porém,
de que não sejam representados neste Gabinete os princípios, os homens da Oposição". Ora, havendo estes fatos, que eu desafio a quem quer que seja que os conteste, poder-se-á dizer constitucional a organização deste Gabinete?
Sr. Presidente, quando na sessão do ano passado, tendo-se retirado a Administração de 19 de Setembro, eu vi que a Oposição não era procurada para entrar na composição do novo Gabinete, não o estranhei; havendo saído aquela administração por meras intrigas de camarilha, tendo tido uma maioria nas Câmaras,
parecia constitucional, parecia próprio do sistema representativo que os Ministros
que houvessem de substituir essa administração fossem escolhidos dentre a Maioria
que sustentava os princípios da mesma administração. Mas as circunstâncias em que
se organizou o novo Gabinete, eu já mostrei que foram inteiramente diversas; o
novo Gabinete organizou-se depois de um triunfo assinalado da Oposição, depois
que os princípios dela tinham sido adotados pela Casa.
Sr. Presidente, parece que a camarilha que impera sobre os destinos do
Brasil subdivide-se em dois ramos distintos - camarilha do validismo e camarilha
parlamentar.
O Sr. Andrada Machado - Fizeram as pazes.
O SR. OTTONI - Fizeram as pazes, não há dúvida nenhuma. A camarilha
do validismo obteve um triunfo excluindo da administração os Ministros de 19 de
Setembro; isto é fora de dúvida; o mistério com que os nobres ex-Ministros pretendiam impor ao público sobre as causas da sua demissão não pode enganar ninguém;
todo mundo sabe que o Ministério de 19 de Setembro retirou-se do poder porque
era preciso colocar no Senado um valido, não sei se a pessoa mais influente, ou
das mais influentes da camarilha do validismo; foi para o Senado esta pessoa a
quem aludo, e isto foi causa de se dissolver o Gabinete. A camarilha parlamentar, entretanto, pareceu ao princípio sustentar o Gabinete organizado contra
ela e debaixo da influência da camarilha do validismo; esperou por algum tempo,
transigiu; mas enfim julgando que os Ministros do 19 do ·setembro não lhe serviam inteiramente, parece que fez uma verdadeira transação com a camarilha
do validismo, porque vejo representada esta camarilha no Ministério atual pela
mesma pessoa que foi causa da dissolução do Gabinete de 19 de Setembro; e
vejo representada a outra camarilha pelo nobre Ministro do Império que saiu do
Ministério por ocasião da subida daquele outro Senhor. (Apoiados.) Portanto,
Sr. Presidente, sendo evidente a transação entre as duas camarilhas, não pode o
Ministério resultante de semelhante transação inspirar-me a menor confiança.
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Ora, se a origem deste Ministério não pode inspirar confiança, creio que
os Ministros não podem confiar entre si. Pergunto ao nobre Ministro da Guerra:
- Pode S. Exa. ter grande confiança no nobre Ministro do Império. que uma
Oposição tão desarrazoada lhe fez, quando o nobre Ministro aqui veio como Ministro da Marinha no tempo da Regência de 12 de Outubro? Desejava eu que o
nobre Ministro me dissesse que confiança pode ter nesse seu colega; se houve sacrifício de princípios, e que princípios sacrificaram para poderem realizar esta combinação; que transação houve entre os nobres Ministros, para que se pudesse amalgamar, para que pudessem juntos formar o Gabinete; que confiança pode inspirar
o nobre Ministro do Império ao nobre Ministro dos Estrangeiros, e reciprocamente?
Todo mundo sabe que o nobre Ministro do Império saiu do poder com os
seus colegas por julgar ofendido o pundonor da Administração de 19 de Setembro,
rejeitando-se do Senado o nobre membro dessa administração, o Sr. Calmon. Entra
para o Ministério o nobre Ministro dos Estrangeiros, organiza um Gabinete, faz
retirar todos os membros da Administração de 19 de Setembro, e agora aparece
o nobre Ministro do Império servindo com esse seu colega! De duas uma: ou o
nobre Ministro do Império com os outros seus colegas obraram levianamente
quando se retiraram do poder; ou então hoje reconhece que seu colega não devia
ser nomeado Senador. Talvez haja alguma outra explicação, mas entretanto o
certo é que, à vista destes fatos, me parece que nenhuma confiança pode haver
entre os nobres membros da atual administraçao.
Dir-se-á que algum dos nobres Ministros poderá servir de centro para a
administração. Mas não; o nobre Ministro da Justiça, entendendo que não poderá
servir de centro, será um contrapeso que se ponha na concha para se valer o nobre
Ministro do Império. Será o nobre Ministro da Fazenda? Mas o nobre Ministro da
Fazenda se diz que é um Ministro provisório, que tem a Pasta unicamente enquanto não se aprova a celebérrima eleição do Ceará, porque nesse caso se diz que, entrando para o Senado o Sr. Calmon, imediatamente tomará conta da Pasta da Fazenda. Estes boatos mostram que o nobre Ministro da Fazenda não pode servir
de centro ao Gabinete; não pode portanto o seu nome servir para inspirar confiança alguma.
Ora, como tenho falado na eleição de Senador pela Província do Ceará,
e das transações da cam11-rilha, talvez deva dizer mais alguma coisa a este respeito.
Sr. Presidente, diz-se que a camarilha parlamentar, querendo fazer as
pazes com a camarilha do validismo para desfrutar em comum esta presa que
tantas vantagens lhes tem dado, procurara fazer as pazes da vontade irresponsável com o nobre ex-Ministro da Fazenda de 19 de Setembro; consta que se dirigira à vontade irresponsável, que lhe fizera ver que havia agora um meio de acomodar a desordem que tinha havido, que este meio era determinar-se que a Província do Ceará tivesse confiança ao Sr. Miguel Calmon du Pin e Almeida, e o mandasse na lista tríplice para Senador; consta mesmo que a vontade irresponsável
por esta ocasião replicara que, sendo também seu amigo o Ministro do Império
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(o Sr. Galvão), e por isso que era Ministro, tinha direito inauferível a obter a confiança dos cearenses, e que neste sentido um bilhete se escrevera ao Sr. Galvão,
o qual respondera (honra lhe seja feita) que não sendo conhecido no Ceará mal
podia impor-se como tendo a confiança dos cearenses.
Mas sinto não poder atribuir o mesmo elogio ao nobre ex-Ministro na
escolha do delegado que para lá se mandou, porque o nobre ex-Ministro viu-se
forçado a assinar o decreto da nomeação de um delegado da camarilha parlamentar ...
O Sr. Ramiro - Não apoiado.

O SR. OTTONI - Pode ser. Estou certo pelos precedentes do nobre exMinistro, que foi nomeado o Presidente iludindo-se ao mesmo ex-Ministro. Mas o
que aparece é isto; o fato é que foi o Sr. Souza Martins para o Ceará, o fato é que
saiu daqui o Sr. Souza Martins na Oposição. (Apoiados.)
O Sr. Carneiro Leão - O Sr. Alencar o animou a aceitar a Presidência.

O SR. OTTONI - Logo, evidente se torna que o Sr. Souza Martins não
era o Presidente do Ministério; estava nas circunstâncias em que estava o nobre
Presidente das Alagoas, que, como declarou na Câmara um ilustre Deputado, dizia
não ser Presidente dos Ministros, mas sim do Regente; ou estava nestas circunstâncias, ou era presidente ou delegado da camarilha, e não delegado do Ministério de
19 de Setembro. O certo é que saía daqui nesses princípios, e foi trabalhar descaradamente, não usarei de outro termo, prostituindo o seu emprego, cometendo
toda a sorte de violências para fazer triunfar o candidato da camarilha parlamentar.
Ora, segundo algumas listas que se publicaram no Jornal do Commercio, este candidato obteve a maioria dos votos; por conseqüência, pode bem ser que seja amanhã o escolhido para Senador, e que depois de amanhã entre para o Ministério para
completar a organização do Gabinete e corroborar os boatos que correm.
Já se vê pois que a um Ministério assim organizado não posso prestar o
meu voto por maneira nenhuma. Nem ousou perguntar ao nobre Ministro qual é
o programa da administração, porque, ou ela não pode ter programa, ou a tê-lo,
é de servir às duas camarilhas que intervieram na organização do Gabinete. Mas,
entretanto, guardando-me para votar por alguma emenda que possa aparecer a este
primeiro artigo, e que eu não me atrevo a mandar, farei mais algumas observações.
Não sei se o nobre Ministro aprova o art. 19 com as distinções que aqui
se acham - de marcar as diferentes forças para o estado ordinário e o estado extraordinário.
Se o nobre Ministro adota (S. Exa. faz sinal afirmativo), já o nobre Ministro não vai de acordo com um princípio do seu colega, o Sr. Ministro do Império,
emitido o ano passado nesta Casa. Quando então se discutiu a lei de fixação de
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forças de. terra, eu tive a honra de observar à Camara que me parecia mais conforme
com o § 11 do art. 12 da Constituição que na Lei de Fixação de Forças se distinguissem - força para o serviço ordinário e força para o serviço extraordinário.
Creio que esta idéia não passou na Lei, foi particularmente impugnada pelo atual
nobre Ministro do Império. Portanto, já isto parece dar a entender que os nobres
Ministros não estão em combinação, que cada um segue os seus princípios.
Ora, para 1>oder votar sobre as forças para o ano financeiro de 1841 a
1842, preciso que o nobre Ministro me dê vários esclarecimentos. Creio que é ocasião oportuna de o interpelar a respeito do Estado da Província do Rio Grande;
faz 19 dias, creio eu, que chegou daquela Província a última embarcação, mas
foi embarcação enviada positivamente ao Governo para dar conta dos últimos
sucessos militares que haviam ocorrido naquela Província. Boatos têm circulado
que estão muito longe de poderem tranqüilizar os espíritos; no entanto, o Governo não tem procurado desmentir esses boatos de uma maneira solene e categórica,
publicando, por. exemplo, os ofícios que possam ter vindo daquela Província a
respeito dos sucessos que tiveram lugar na ocasião em que os rebeldes passaram o
rio Cahy. Queria, portanto, que o nobre Ministro procurasse tranqüilizar os ânimos, dando explicações e informações explícitas a este respeito.
Não sei mesmo qual será a política do Governo sobre a Província do
Rio Grande, e desejaria que o nobre .Ministro dissesse alguma coisa a este respeito.
Noto que o jornalismo na Capital do Império está em divergência; no jornal· da
Câmara aparecem censuras mui acres ao General-em-Chefe das operações naquela
Província; aí se diz que por ele não haver seguido o plano traçado pelo Presidente
da Província é que ocorreu o desagradável sucesso de, estando os rebeldes cercados em frente de Porto Alegre, retiraram-se para a campanha pela maneira por que
o fiZeram. Em outros periódicos, como, por exemplo, no Diário do Rio, aparecem
recriminações em sentido contrário, e que parecem justificar o General por haver
obrado da maneira que obrou. Em um desses artigos se pretendeu demonstrar que a
passagem dos rebeldes no rio Cahy foi conseqüência necessária dos planos de ataque que tinham sido combinados anteriormente; que o general, tendo-se visto forçado a reunir uma boa parte do exército para poder seguir os planos de ataque que
se tinham resolvido, viu-se na necessidade de mais ou menos desguarnecer alguns
passos do rio, e que assim os rebeldes tiveram ocasião de passar. Mas o que sei
é que se dizia geralmente que os rebeldes iam debaixo, que haviam de ser esmagados, e entretanto os rebeldes abriram a boca, disseram: "passemos o Paricy", e
passaram-no. Quero saber se os planos foram mandados da Corte, se a responsabilidade está no Ministério do 19 de Setembro ou se está no Presidente da Província, ou se no General; enfim quero saber estas coisas para poder fazer um juízo
a respeito da administração daquela Província.
Se com efeito foi para aquiescer a planos de outrem que o General viu-se
forçado por alguma maneira a desguarnecer os lugares por onde se escaparam os
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rebeldes, ele ao menos depois mosuou-se como o Fa'bio Cunctator dos romanos:
porque, havendo-se oposto, quando teve lugar o combate, portou-se de uma maneira que não parecia que se devera esperar de um homem em uma idade tão avançada. (Muitos apoiados.)
Quisera, Sr. Presidente, que o nobre Ministro dissesse alguma coisa relativamente às propostas de pacificação que possa ter havido, ou oferecidas ao
Governo pelos rebeldes. Li há poucos dias em um ofício ·do Major Alencastro, publicado no Diário do Rio, que havia ele sido comissionado por S. Exa.
o Presidente da Província do Rio Grande, a fim de ir comprar. .. chamar a sentimentos de ordem a Bento Manoel. Consta desse ofício que, entre ouuas coisas, se oferecera a Bento Manoel o lugar de Senador por aquela Província. Eu,
lendo esta proposta, acho nela mais uma confirmação de tudo quanto se diz a
respeito de Presidentes de Província - que eles são os que designam aqueles
que hão de obter a confiança da Província para serem nomeados para o Senado ou para a Câmara dos Deputados. À vista deste fato haverá quem negue
que os presidentes querem se arrogar o direita de comissários designadores dos representantes da Nação? Até aqui havia só comissários designadores de guardas nacionais que haviam de fazer o serviço de destacamento; parece-me que agora querse que os presidentes de Província sejam comissários designadores dos indivíduos
que hão de fazer parte da representação nacional. (Risadas.) Mas deixo a digressão.
Quisera saber até que ponto é exato o que se contém nesse ofício do Major Alencastro; se as respostas de Bento Manoel estão de acordo com as propostas
de Bemo Gonçalves, que em outro jornal se diz terem sido feitas, mas não se diz
quais são a respeito das condições com que os rebeldes oferecem sua submissão.
Parece-me que uma das dificuldades que Bento Manoel ofereceu foi a nenhuma
confiança na geme que agora governa, e mesmo deixou entrever que logo que Sua
Majestade tomasse conta das rédeas do Governo não havia obstáculo à pacificação
da Província. Desejava pois saber se as propostas de Bento Gon~alves estão de
acordo com esta proposiçao de Bento Manoel. Enílrn, desejo ouvir ao nobre Ministro alguma coisa a este respeito.
Desejava também que o nobre Ministro emitisse sua opinião a respeito
das leis excepcionais por que hoje se dirigem as promoções no Exército. A S. Exa.
terão sido presentes as graves acusações que pesam sobre os Ministros seus antecessores, pelos abusos cometidos na execução desta Lei; abusos que julgo em muito
grande parte filhos dos efeitos da mesma Lei. Nas circunstâncias a que o mal tem
chegado, à vista do descontentamento geral da classe militar pelas preterições, pelo
desprezo à antigüidade e ao serviço, eu creio indispensável que o nobre Ministro
inicie alguma medida pará remediar este mal; não ouso dizer qual ela seja, nem
posso erigir-me em conselheiro do nobre Ministro; mas o que me parece fora de
dúvida é que urna medida para remediar os graves males que têm resultado da
execução das leis excepcionais por que' se dirigem hoje as promoções do Exérci114

to, é coisa de primeira necessidade. Desejava ouvir a opinirfo do nobre Ministro
a respeito.
Desejo também saber do nobre Ministro se aceita o relatório do seu antecessor, se combina com as proposições aqui emitidas, com o sistema de Governo
consignado de alguma maneira neste Relatório. Por exemplo, até aqui estava persuadido de que o recrutamento era unicamente para preencher o número de corpos
necessários para a manutenção da ordem pública, para a defesa da integridade e
segurança do Império; entendia que o Governo devia procurar, quanto fosse possível, um Exército moralizado, e não compô-lo de !lomens viciosos, não varrer as
cadeias para preencher o Exército; mas, segundo li, as vistas do nobre Ministro que
redigiu o relafêíno são outras, pelo menos ele assim explica. (Lê.)
Desejava que o nobre Ministro me dissesse a este respeito a sua opinião.
O certo é que o recrutamento pela maneira por que se faz não é um meio de polícia, mas sim é um meio com que as autoridades dele encarregadas se desfazem
das pessoas que lhe são pouco afetas, e satisfazem vinganças e caprichos ignóbeis;
tudo isto com o pretexto de desviar dos distritos homens desordeiros.
Acho também demasiado inconveniente entregar-se ao Governo a nomeação indistinta das pessoas que vêm fazer o recrutamento; cada Presidente manda
um Veres lá para o centro a recrutar; as leis não são atendidas, porque os comissários não cuidam senão em satisfazer desprezíveis vinganças, aci menos é isto o que
sucede na minha Província. Citarei um fato consignado em um jornal de Minas,
e que não é uma simples correspondência com acusações vagas; acusa o agente do
recrutamento em Barbacena de haver nada menos que assassinado um homem
porque uma pessoa relacionada com esse agente tinha lançado olhos criminosos
para a mulher do desgraçado; e como ele repeliu com dignidade semelhante comporramento, foi preso e enviado como recrutado; deu todas as justificações de que
era casado e homem honesto, e por isso foi reenviado para o seu distrito; quando
lá chegou, encontrando-se o oficial que o tinha prendido por aquele motivo, deulhe umas pauladas e fugiu; mas mandou-se atrás do homem e ele foi assassinado.
Ora, destes fatos há muitos, e eu desejava saber quais são os meios de que o nobre
Ministro pretende lançar mão para evitar tais abusos.
Também desejava saber como pretende fazer com que o recrutamemo
seja menos caro, particularmente na minha Província.
A ajuizar das outras pelo que lá vejo, não há créditos que bastem para se
gastar com o recrutamento.
Quando se escolhe um agente do recrutamento na minha Província, temse em vista o número de votos com que este indivíduo pode concorrer em favor
do Governo; enflm, hoje não se governa senão com a mira nas eleições (risadas,
apoiados); as decisões se tomam desta ou daquela maneira conforme interessam
a certos indivíduos que podem dar ou tirar votos. Em Minas, tornarei por exemplo o agente do sertão, Joaquim José de Souza: foi escolhido esse homem para
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recrutar e estando eu na cidade de Diamantina, apresentou-se ali com alguns recrutados; mas essses recrutados tinham uma idade além daquela que a lei exige, ou
eram aleijados, ou estavam visivelmente em algumas das exceções marcadas nas instruções; chegou esta porção de recrutados; mas de conformidade com as ordens do
Governo foram todos dispensados.
Entretanto, tinham eles vindo de uma distância considerável, fazendo uma
despesa avultadíssima aos cofres públicos. O agente do recrutamento bem via que
não estavam esses homens nas circunstâncias de serem recrutados; mas apesar
disto continua, porque é um agente que o Governo tem para servi-lo; dizia-se
mesmo (mas isto não garanto eu, ouvi a alguns cidadãos), que este agente do recrutamento levava o escândalo a ponto de recrutar assim aleijados para impor ou fazer crer que tinha muita atividade, e ao mesmo tempo tinha na sua fazenda sujeitos
nas circunstâncias de serem recrutados plantando milho, feijão etc.

O Sr. Andrada Machado -

Homem de juízo! É próprio de todos eles.

O SR. OTTONI - Enfim, assim vão todas as coisas.
Eu tinha de fazer mais algumas observações, mas algumas delas são relativas ao art. 29 ; portanto guardar-me-ei para quando entrar em discussão esse artigo; por ora limito-me ao que tenho dito.
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ORGANIZAÇÃO DO GABINETE DE 1? DE SETEMBRO

Sessão de 1Q de junho de 1840
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, eu tive a honra de encetar esta discussão
fazendo alguns reparos sobre a organização do atual Gabinete, que me pareceu
menos conforme com os princípios do Governo representativo: eu acusei os defeitos que enxergava nessa organização; as tortuosidades com que se tinha caminhado para chegar ao fun desejado, a ponto de organizar um gabinete que fizesse
impor ao País todo talvez uma maioria que o apoiasse.
Há muitos dias emiti estas minhas proposições: elas ficaram não contestadas. O silêncio da parte dos nobres deputados a quem podia alguma coisa caber
do que eu havia dito; o silêncio de oradores desse lado, que, tendo falado sobre a
proposta em discussão, não tinham feito o mais leve reparo sobre as minhas proposições; tudo me havia c.onvencido de que eu havia proferido proposições tão verdadeiras, que ninguém se animava a contestá-las.
Entretanto, agora, depois de passados dias, aparece o vobre Deputado contestando as minhas proposições. Vou, pois, esforçar-me para mostrar que fui justo e
exato em tudo quanto avancei sobre a organização do Gabinete e sobre alguns pontos mais. Acompanharei o discurso do Sr. Deputado seguindo a ordem das proposições por ele proferidas, da maneira por que as entendo.
Fiz eu ver que não me inspirava confiança alguma o Gabinete atual ...

O Sr. Andrada Machado - Nem a mim.
O SR. OTTONI - . . . porque os próprios Ministros a não podiam ter
entre si. Que confiança pode ter o nobre Ministro da Guerra, que se acha presente,
no Ministro do Império, que tão desarrazoada oposiçno lhe fez durante o seu Ministério em 1836?

O Sr. Andrada Machado - Apoiaqo; isto não foi respondido.
O SR. OTTONI - Fiz ver que o nobre Ministro da Guerra ainda agora,
aceitando a designação de força ordinária e força extraordinária, como se acha
consignado no art. 19 , estava em oposição com o ex-Ministro da Marinha, atual
Ministro do Império, que no ano passado tinha feito ver que a Constituição não
permitia esta designaçao simultânea das forças ordinárias e das forças extraordinárias.
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Não toco no ponto mais cardeal da desarmonia que mostrei dever existir na oposição desarrazoada, disparatada, que fez o Ministro do Império ao Sr.
Ministro da Guerra. Vou tocar em outra tangente que julgo prestar-se mais a ser
combatida. Não folheei a coleção de jornais da Casa que se acha sobre a mesa;
se eu tivesse tempo para isto, talvez pudesse provar que o nobre Deputado está
enganado quando supõe que o Ministro do Império, no ano passado, disse que
só deviam marcar as forças ordinárias ou extraordinárias, separada ou simultaneamente, conforme as circunstâncias em que estivesse o País. Creio que esta não
foi a opinião do nobre Ministro do Império, mas sim que em circunstâncias ordinárias não se deviam marcar forças ordinárias, e vice-versa: Mas supondo mesmo
que das palavras do nobre Ministro do Império se possa coligir o que disse o nobre
Deputado, qual é a diferença das circunstâncias atuais e das circunstâncias do ano
passado? Porventura há agora maiores esperanças de pacificação do que no ano
passado, antes da invasão de Santa Catarina, para que no ano passado se recusasse
a fixação de forças para tempo ordinário e se queira admitir este ano? As circunstâncias agora são tão profícuas, que é indispensável marcarem-se estas forças ordinárias?
Eis o que importa provar, no caso de ter sido extamente esta a opinião
proferida pelo Sr. Ministro do Império, o que duvido. Para se mostrar que devemos fixar a força ordinária é preciso provar que estamos mais próximos à pacificação do Império do que no ano passado, o que julgo muito difícil à vista dos
desvarios do Governo, e dos sucessos que têm ocorrido em ci\ferentes Províncias.
Diz o nobre Deputado que não sabia que regras do sistema representativo tinha eu em vista quando disse que o Regente devia consultar a Oposição
para a organização do Ministério; e continuando, sustentou ·em primeiro lugar
que a Oposição não tinha tido vitória alguma assinalada, em vista da qual devesse
entrar para o Ministério, e sim os Srs. Deputados pela Província da !3ahia; e em
terceiro lugar que não viu ainda maioria que aparecesse na Casa em favor da Oposição, e pelo contrário ela aparece sempre em minoria; e daqui concluiu que não.
estando a Oposição em maioria, não apresentando maioria de votos em que fundasse seus princípios, não devia ser consultada na organização do Ministério.
Estas proposições merecem e sofrem muita contestaçao; esforçar-me-ei por
mostrar o lado fraco, e muito fraco que têm.
Em primeiro lugar, quando eu disse que a Oposição tinha tido uma vitória
muito assinalada, provei-o com deliberações da Câmara dos Deputados; fiz ver que
os princípios da Oposição tinham sido abraçados por votação unânime da Câmara
dos Deputados na rejeição das emendas do Senado à Lei do Orçamento; provei que
eram princípios apresentados por um tão distinto órgão da Oposição como o Sr.
Limpo de Abreu; mas o nobre Deputado, que viu que neste terreno não me podia
combater com vantagem, veio trazendo a votação havida na Assembléia Geral,
onde mesmo Deputados da Oposição tinham votado a favor de emendas que haviam
sido rejeitadas na Câmara dos Deputados.
É o que sucede, e podia admitir muitas explicações ... Mas conteste o
nobre Deputado, conteste, se pode contestar, que as votações da Câmara dos Deputados sobre as emendas do Senado foram inteiramente de acordo com os prin118

cípios da Oposição. O ilustre Deputado não o pode negar decerto. Se, pois, as votações da Câmara foram inteiramente de acordo com os princípios da Oposição,
negar que obtiveram uma vitória estes princípios é negar a luz meridiana.
Mas disse o nobre Deputado que não foi a Oposição quem derribou o Ministério, mas sim a deputação da Bahia, que se apresentou à frente. Mas se foi a
deputação da Bahia quem derribou o Ministério, por que não foi ela chamada para
organizar o Gabinete? (Apoiados.) Conforme o sistema do nobre Deputado, preciso
era que os Srs. Deputados pela Bahia fossem chamados.
O nobre Deputado chama a deputação da Bahia como sua, como professando os princípios dos que formaram o Ministério de 19 de Setembro; não sei se
a maioria da deputação baiana acudirá à proposição do nobre Deputado; mas talvez que se se chamasse essa deputação para organizar um Ministério, talvez, digo,
não se descontentasse a Oposição.
Mas, Sr. Presidente, a Oposição ainda não teve maioria na Casa, e por
isso mal pode ser chamada para a organização do Gabinete. Em primeiro lugar
vejo nesta proposição· a confissão de que o grupo de trinta e tantos Deputados
que tem feito oposição ao Ministério, que tem propugnado constantemente por
certos princípios, que tem-se apresentado sempre em defesa do ato adicional e
da economia nas despesas públicas; que com este grupo de trinta e tantos Deputados se não conta para a organização ministerial. Aceito a proposição do ilustre Deputado, mas vou responder-lhe que este grupo está sempre reunido, enquanto um gabinete qualquer pode ser derribado em virtude de algumas diferenças
de opiniões, que é o que sem dúvida sucedeu ao Gabinete de 1<? de Setembro.
O Gabinete de 1<?de Setembro viu a Câmara dos Deputados erguer-se como um só
homem, rejeitando unanimemente a sua política na ocasião da votação sobre as
emendas do Senado, e por conseqüência teve de resignar o poder.
Parece fora de dúvida que, a seguirem-se os princípios cardeais do Governo Representativo, devia ir-se procurar outro Gabinete para o substituir dentre
os que haviam derribado esse Gabinete. Concordo inteiramente, mas pergunto:
onde estão as provas que tem o nobre Deputado de que se a Oposição fosse chamada para o Gabinete não teria maioria? Porventura não sabe o nobre Deputado
que a Oposiçao conta trinta e tantos Deputados, que formam um grupo constante, que têm princípios seus, que têm advogado sustentado na Casa? Não sabe
o nobre Deputado que na Maioria existem Deputados que são empregados públicos amovíveis, que nunca negam o seu voto a um Ministério qualquer? Faça o nobre
Deputado o obséquio de. adicionar os votos da Oposição com os votos daqueles
que, pela sua posição de empregados públicos, julgam que devem votar sempre com o
Gabinete; e diga-me depois se a Oposição formando Ministério não estaria em
maioria. Por conseqüência não pode o nobre Deputado perguntar qual é a maioria da Oposição; se insistir, eu lhe direi que há muitos que assim como votam
convosco votaram conosco.

O Sr. Paula Cândido -

Exceto eu, que fui candidato da Oposição, e por

conseqüência já fiz oposição.

O Sr. Barreto Pedroso - Peço a palavra.
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O SR. OTTONI - Conteste-se o que eu apresento; se na:o for contestado, o País entenderá que é verdade o que eu digo.
Achou o nobre Deputado que eu estava em oposição com os verdadeiros princípios do Governo Representativo, quando falava em aliança da camarilha parlamentar com a camarilha de validismo. O nobre Deputado quis mostrar
que a organização do atual Gabinete está inteiramente conforme com os princípios daqueles que advogam o Governo Parlamentar, e de influência nas Câmaras,
e que não deve subsistir o Ministério sem que tenha maioria que o apóie nas Câmaras. Ora, Sr. Presidente, se acaso se tivesse organizado este Ministério naturalmente; se se tivesse procurado organizar o Ministério em qualquer dos grupos da
Casa, e se lhe tivesse entregado a organizaça:o de um Gabinete qualquer, e eu me
opusesse a um Gabinete assim organizado, e não como o atual, depois de tantos
manejos, tantas tergiversações, e onde não vejo sumidades parlamentares de nenhum lado da Câmara, então podia ser eu acusado de ser infenso aos princípios
que reconhecem no Poder Legislativo uma influência salutar sobre a organização do Gabinete; mas no caso atual, por maneira nenhuma.
Disse o nobre Deputado que era até um contra-senso esta aliança da
camarilha parlamentar com a camarilha do validismo. Creio que expus francamente à Câmara os motivos por que achava que ela tinha tido lugar. O nobre
Deputado disse que, em conseqüência de não ter tido à vontade, irrestrita confiança em um dos nobres Ministros da Adrninistraça:o de 19 de Setembro, e ter
recaído a escolha para Senador em um outro candidato, geralmente indigitado
como valido - íntimo amigo como parte da camarilha do validismo - se tinha
retirado. Ora, o nobre Deputado confessou que era por isso que o Gabinete de 19
de Setembro se tinha dissolvido; logo, aquele Gabinete dissolveu-se por se querer
que prevalecessem, em ato de tanta transcendência como a escolha de um Senador, simpatias particulares; as quais eu .creio que se podem muito literalmente traduzir por simpatias do validismo.
Ora, o nobre candidato que foi escolhido Senador por esta simpatia do
validismo, acha-se ainda no Ministério; e entretanto o Sr. Ministro do Império,
que, quando membro do Gabinete de 19 de Setembro, julgou o seu pundonor
ofendido na pessoa de seu colega, e nessa ocasião se retirou, vai agora ser colega
do valido! E como se pode dizer que em uma organização desta natureza prevaleceu a influência parlamentar? Quem não vê aqui uma transaçno, e que na:o podendo a camarilha parlamentar (que logo explicarei) combinasse sem que desse alguma
parte das vantagens e pitanças (apoiados e risadas), a camarilha do validismo se
resignou a não governar só, e disse: Aceito a aliança; fique aquele que foi causa
da dissolução do Gabinete de 19 de Setembro; sirva com ele este membro que
remeto! E entrou para o Ministério do Império o nobre ex-Ministro da Marinha
do Gabinete de 19 de Setembro.
É notável a habilidade com que o nobre Deputado que me precedeu
transformou a camarilha parlamentar em parlamento, e disse: Vós ofendeis os
prindpios do sistema representativo que nós defendemos, querendo que o Poder
Legislativo tenha toda a influência na organização do Gabinete. Pois porventura eu
já neguei ao Poder Legislativo parte do grande quinhão que lhe deve caber no Go120

vemo do Estado, a influência que ele deve ter na organização dos Gabinetes? Não
foi em nome desse princípio da influência que o Poder Legislativo deve exercer, e
da qual julguei que jamais devià ser esbulhado; não foi em nome desse princípio
que combati a organização do Ministério atual; e como sou eu combatido com os
mesmos princípios em virtude dos quais emiti a minha opinião quando falei a primeira vez?
Não posso compreender por que o nobre Deputado confundiu camarilha parlamentar com parlamento; procurarei porém ver se possa explicar a razão.
Um dos atuais membros do Ministério, quando se levantava, era sempre para falar
no plural - "nós havemos de fazer isto; não zombem de nós; nós não zombamos
do País etc." - como se ele e a sua roda pudessem considerar-se constituído o
Estado como qual outro Luiz XIV, quando dizia: "L'état, c'est moi", ou qual
outro Napoleão, quando dizia "a França sou eu" e se identificava assim com o seu
país, dizendo: "Reúno todos os ramos do Poder Legislativo designados pela palavra Parlamento': Mas eu de maneira nenhuma podia falar ao Parlamento, e nem a
um dos ramos do Poder Legislativo, quando apelidei de camarilha parlamentar
uma pequena fração do Corpo Legislativo.
Eu disse que esta pequena fraça:o, quando tratava de organizar um Ministério, tinha o privilégio exclusivo de poder fazer todas as transações a fim de incutir Ministérios dóceis que satisfizessem as suas exigências; foi particularmente
por esta prática da camarilha parlamentar que eu a estigmatizei, foi porque esta
camarilha foi transigir com a camarilha do validismo para organizar maioria, que
eu achei feridos os princípios do Governo Representativo, e não porque seja a
maioria quem governa.
A hora está adiantada; eu tenho ainda muito a dizer; e por isso espero
que V. Exa. consulte a Câmara se permite que continue amanhã.
O Sr. Presidente amanhã a Câmara.

O Sr. Deputado pode continuar; senão, consultarei

O SR. OTTONI - Eu me sujeitarei à sua deliberação.
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ATAQUE AO MINISTÉRIO
Debate com Carneiro Leão

Sessão de 2 de junho de 1840
O SR. OTTONI - Principiarei retificando algumas inexatidões que aparecem na parte do meu discurso publicado no Jornal do Commercio de hoje. Respondendo ao nobre Deputado que me precedeu, eu havia feito sentir ter atribuído a pouca harmonia que devia existir entre o nobre Ministro da Guerra e o nobre
Ministro do Império à Oposição desarrazoada que este lhe fizera: mas que o nobre
Deputado não se fazendo carga de responder a esta parte das minhas observações,
procurou outro lado que supôs mais fraco - a divergência que também enxerguei entre o nobre Ministro da Guerra e o nobre Ministro do Império; entretanto,
o Jornal entendeu haver eu posto na boca do ilustre Deputado aquilo que eu
disse.
Outras inexatidões aparecem, mesmo algumas omissões que quase induzem a fazer suspeitar da imparcialidade do Jornal: por exemplo, eu quando disse
que a Oposição poderia facilmente obter maioria na Casa, se fosse chamada para
organizar um Gabinete, afirmei que para isso bastaria que se adicionassem aos
votos constantes da Oposiçllo os votos dos Srs. Deputados independentes, que
têm por princípio votar sempre com o Governo por entenderem· que ele é um
elemento de ordem, e acrescentei também que a estes se devia adicionar os votos
daqueles outros Srs. Deputados que, servindo empregos amovíveis não julgam
dever sacrificar esses empregos opondo-se ao Ministério. Ora, o Jornal apresenta
somente a proposição que podia ter alguma coisa de odioso, e suprime a outra.
O Jornal omite igualmente um aparte de um meu nobre colega por Minas e a
resposta que dei; bem como algumas outras observações. Eu falava na maneira por
que a camarilha tem desfrutado o Brasil, e o nobre Deputado teve a sinceridade de
declarar do seu banco que a camarilha não tinha achado senão o resto, como que
lamentando que a camarilha só tivesse achado o restinho para desfrutar. Eu fiz
uma observação de que me recordo, e é que, se tinha somente achado o resto
tinha aproveitado este resto, e muito bem aproveitado. (Apoiados.) Ora, por que
razão havia o Jornal de suprimir esta e outras proposições, dando assim lugar a
suspeitar-se de sua imparcialidade?
Feitas essas retificações, continuarei o meu discurso.
Sr. Presidente, eu fiz ontem ver que o nobre Deputado que me combateu,
se havia julgado que a minha proposição da aliança da camarilha parlamentar com
a camarilha do validismo era um contra-senso, era unicamente porque estava em um
perfeito equívoco, supondo que eu chamava camarilha parlamentar à Maioria da
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Cilmara. Já fiz ver ao nobre Deputado o equívoco em que se achava; eu não podia
desacatar por esta maneira a Maioria da Câmara; referia-me a uma fração muito
limitada da Câmara, e tenho declarado os motivos por que entendo que esta fração, tenQ.o tido o direito exclusivo de fazer toda espécie de transações, a fim de
organizar Ministérios que sejam dóceis instrumentos de suas vontades, podia,
sem contra-senso algum, fazer uma aliança com os validos, e desfrutar a presa
em comum com eles. Mas o nobre Deputado, continuando o seu discurso, apareceu ocupando o terreno que eu reclamo para mim; o nobre Deputado disse que
era em nome das prerrogativas parlamentares que ele combatia, e disse que eu
advogava a causa do Governo pessoal ...

O Sr. Carneiro Leão - Apoiado.
O SR. OTTONI - O nobre Deputado trouxe para o caso exemplos da
França, onde, depois de 1830, tendo prevalecido por muitos anos o Governo pessoal, todos os Deputados amigos do seu País, amigos das formas representativas,
ergueram-se contra semelhante falseamento do sistema representativo, e conseguiram por fim impor à Coroa um Governo Parlamentar; creio que o nobre Deputado alude ao atual Ministério Thiers. Ora, Sr. Presidente, já mostrei que esses
princípios do nobre Deputado nascem do equívoco em que ele está, supondo que
eu falo das maiorias parlamentares, quando falo de camarilhas. Mas o nobre Deputado disse que tem sempre julgado o validismo como um invento próprio unicamente para derrocar os Ministérios; mas que se algum existisse, a organizaça:o do
atual Gabinete, sendo um triunfo do sistema representativo, o nobre Deputado
por isso se aplaudiria. Mas eu já provei na Casa que a organização do atual Gabinete de maneira alguma pode estar nas circunstâncias que figurou o nobre Deputado; eu mostrei as razões em que me fundava para supor a existência da camarilha do favüritismo; um Gabinete que tinha o concurso da Maioria das Câmaras
foi dissolvido, em razão de que simpatias particulares predominaram nos conselhos da Coroa para a escolha de um membro da outra Câmara. O nobre Deputado
confessou a proposiçãü que eu havia lançado, confessou que foi em razão da escolha de Senador pela Província do Rio de Janeiro ...

O Sr. Carneiro Leão - Não confessei tal; apelo para a Çâmara.
O SR. OTTONI - ... que foi a escolha de um Senador pelo Rio de
Janeiro que dissolveu o Gabinete de 19 de Setembro. Está aqui o jornal ...

O Sr. Carneiro Leão - Não fala nessa confissão que o Senhor diz. ·
O SR. OTTONI - Mas eu entendo que é uma confissi:lo.

O Sr. Carneiro Leão - É muito mal entendida; é traduçi:lo.
O SR. OTTONI - Eu estou que o nobre Deputado não tinha intenção
de fazer uma confissão, mas a Câmara decidirá se é ou não confissão. O nobre
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Deputado disse que, em razão de a Coroa não depositar confiança no nobre exMinistro da Fazenda, se dissolvera o Gabinete de 19 de Setembro; logo, o Gabinete de 19 de Setembro se dissolveu porque em altas questões governamentais, como
a escolha de um Senador, havia outros conselhos que não os dos Ministros que dirigiam e influenciavam a Coroa; logo, demonstrada está a existência da camarilha
do validismo, e demonstrado o triunfo do nobre Ministro de Estrangeiros, derrocando a ad~istração de 19 de Setembro. Ora, se o nobre Ministro de Estrangeiros
acha-se ainda no Poder, como, pois, estando ele ainda no Poder, e entrando outra
vez por transação um nobre membro do Gabinete de 19 de Setembro para formar
parte com o seu adversário do Gabinete, pode-se dizer que prevaleceram os princípios do Governo Parlamentar do sistema representativo? Creio que aqui nenhuma
paridade pode haver entre as nossas circunstâncias atuais e as circunstâncias da
França; seria preciso, para que a paridade do nobre Deputado fosse exata, em primeiro lugar que entre nós a camarilha do validismo contasse estadistas do governo
pessoal como em França, Mr. Molé e outros; em segundo lugar, que os destinos do
Brasil estivessem atualmente confiados a uma capacidade da ordem de Luiz Filipe;
em terceiro lugar seria preciso que a Coroa na organização do atual Gabinete tivesse
saído do círculo vicioso das camarilhas, e viesse procurar as influências parlamentares que tinham feito oposiça:o à marcha tortuosa do governo pessoal. Ora, qualquer destas três condições não se dá entre nós. Sendo o Ministério, como eu mostrei, um resultado de transações com os validos, não pode ter lugar semelhante
paridade; as hipóteses que se figuraram não são reais no Brasil, não sei que entre nós
exista Luiz Filipe, não sei quais os estadistas que se possam comparar a Molé e
outros que serviram ao governo chamado pessoal, da França.
Quanto à comparação do Ministério atual com o Ministério de Mr. Thiers,
já mostrei que não podia ter lugar, porque o Ministério atual é tirado do mesmo
círculo vicioso, e acrescentarei que entre nós, se Thiers existem, ficaram de parte:
em qualquer lado que se queira enxergar as influências que possam ser comparadas
a Mr. Thiers, elas ficaram de parte na organização do Gabinete atual. Logo, que
força pode haver na comparação que fez o nobre Deputado? Eu direi mais: Se
alguma das entidades que entram no seu paralelo tivesse pretensão de compararse com as entidades correlativas do País que o nobre Deputado citou, eu diria a
qualquer delas:

"Alta petis, Phaeton, et quae non viribus jstis Munera conveniunt ... "
O nobre Deputado disse que eu me havia feito órgão, ou que parecia esposar idéias próprias de um papelucho, e que não devia emitir, sem o competente desenvolvimento, proposições que podiam fazer crer que era avesso ao sistema constitucional. Quanto à primeira parte, não sei a que alude; desejava que fosse mais
explícito a este respeito para poder responder-lhe categoricamente; o certo é que
no dia em que pela primeira vez falei sobre esta matéria, li em um periódico um
bem deduzido artigo em que também se falava na camarilha, e demais, no chefe
da camarilha. Quanto aos desenvolvimentos que podiam exigir as proposições que
emiti, creio tê-los dado quando mostrei ao nobre Deputado que ele estava em
perfeito equívoco supondo que da minha parte havia a menor oposição a que o
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Corpo Legislativo tivesse a parte de influência que justamente lhe compete na organização dos Gabinetes, e explicando que quando falava em camarilha parlamentar de nenhum modo me referia à Maioria Parlamentar. Quanto a repetir
na Casa o que possa dizer a imprensa, não sei o que haja nisso de indecoroso; no
entanto, desejava algumas explicações do nobre Deputado a respeito do papelucho.
Disse o nobre Deputado que na organização do Ministério atual podia
enxergar-se perfeito acordo de princípios entre o nobre Ministro dos Estrangeiros e o nobre Ministro do Império; que pelo menos nunca apareceu tal cisão entre
estes dois ilustres membros do Poder Executivo, que pudesse estabelecer entre
eles uma desarmonia, para que não possam em comum governar o País. Ora, Sr.
Presidente, eu não me farei cargô de ir achar a desarmonia entre as opiniões que
o nobre Ministro do Império já confessou ter tido no verdor dos anos, e as opiniões legitimistas que o nobre Ministro de Estrangeiros defendeu nesta Casa quando
dela fez parte na 1'! Legislatura; nesse tempo o nobre Ministro esposava a idéia de
que a dinastia atual imperava pelo princípio da legitimidade e não pelo princípio
da soberania da Nação; não irei porém procurar argumentos nessas épocas passac
das; deixo isto, e somente pergunto: Porventura podem os princípios do nobre
Ministro do Império estar de acordo com os princípios do nobre Ministro dos
Estrangeiros quando o Sr. Ministro do Império declarou nesta Casa, poucos dias
antes de entrar para o Ministério, que não tinha ainda mudado dos princípios
por que se dirigira o Gabinete de que fez parte, quando o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros fez parte constantemente do Gabinete de 1<? de Setembro,
que nesta Casa, pelo órgão oficial do nobre Ministro da Guerra, pelo órgão dos
nobres Ministros da Justiça e Fazenda, declarou que não compartia os princípios da administraç1lo de 19 de Setembro? Pode-se dar harmonia de princípios
entre dois membros do Poder Executivo, quando um nos declarou que seguia
exatamente, sem discrepância de um ponto, os princípios de política que dirigiram a administração em um Ministério que declarou nesta Casa tantas vezes
que não admitia uma boa parte dos princípios por que se dirigiu o Gabinete de
19 de Setembro? Pode haver harmonia entre eles? Parece evidente que não. (Apoiados.)

O nobre Deputado manifestou o receio de que, estando próxima a maioridade de S. M. o Imperador, os princípios que eu estabeleço, e que o nobre Deputado supôs serem princípios de Governo pessoal, não tivessem de prevalecer; mostrou recear o ilustre Deputado que para essa época o prestígio da realeza, o esplendor que devia cercar o trono, podendo fascinar, tentasse o Poder Executivo aumeri~
tar as prerrogativas da Coroa, coarctando consideravelmente as prerrogativas do
Poder Legislativo. Ora, em primeiro lugar direi que já tenho demonstrado não
estar nos princípios que o nobre Deputado me atribuiu, e que sou decidido adversário do Governo pessoal; reconheço na maioria das Cltmaras o direito de interferir, e interferir muito, na organização dos Gabinetes que devem governar o País;
em segundo lugar, devo manifestar francamente que até certo ponto comparto as
opiniões e os receios do' nobre Deputado a este respeito. Com efeito, é possível
que Sua Majestade, tomando conta do Governo, o esplendor do trono, o prestí125

gio da realeza reflitam sobre o Ministério que Sua Majestade chamar para junto
de si, e que este Ministério, abusando dessa posiça:o, procure coarctar as prerrogativas parlamentares em proveito unicamente das prerrogativas da Coroa ...
O Sr. Carneiro Leão

-

Isto ainda é o menos; das influências externas.

O SR. OTTONI - Ora, eu declaro ao nobre Deputado que, compartindo
este receio, sendo dos princípios que tenho enunciado, quando chegar a ocasião,
se acaso tiver a honra de sentar-me nestes bancos, espero em Deus que minha conduta não apareça em contradição com os princípios que tenho enunciado ...
O Sr. Andrada Machado - Apoiado, eu o creio.
O SR. OTTONI - Se nessa época o Ministério procurar invadir as prerrogativas parlamentares, ou em proveito das prerrogativas da Coroa; ou em proveito
das camarilhas, quem for propugnador das prerrogativas parlamentares, se chamar
por mim, há de me ver acudir ao seu reclamo.
Não sei por que fatalidade quando se fala aqui em maioridade de Sua
Majestade o Imperador sempre vem a hipótese de que haja de existir também nessa
ocasião uma outra camarilha, e de que esta camarilha nasça do lado a que pertenço! ...
O Sr. Carneiro Leão - Ninguém disse isto.
O SR. OTTONI - Estou falando do receio de alguns nobres Deputados,
e tamanho tem sido ele, que um nobre Deputado pela Província de Minas teve a
sinceridade, em certa ocasião, de recear muito que o meu nobre amigo, o Sr. Montezuma, dado o caso da maioridade, fosse nomeado conselheiro da Coroa. É possível supor que membros do meu lado formem camarilhas, mas esta injustiça
não lhes faço eu; é possível que sejam chamados para fazer parte do Ministério,
e quero fazer a minha profissao de fé a respeito deles, a respeito do que possa suceder nessa ocasião. Eu tenho combatido debaixo das bandeiras da Oposição com
um programa que ela desde 1838 reconheceu, e debaixo do qual temos combatido diferentes Ministérios; este programa tem sido: primeiro, exigir uma exata e
regular fiscalização dos dinheiros públicos, a mais severa economia no dispêndio
deles (apoiadosj; em segundo lugar, a defesa dos oprimidos (apoiados), o respei·
to às liberdades públicas, e particularmente às garantias provinciais (apoiados),
muito particularmente às garantias provinciais.
Um Sr. Deputado - São direitos dos cidadãos.
O SR. OTTONI - Este tem sido pouco mais ou menos o programa da
Oposição, e segundo o qual temos combatido. (Apoiados.) Creio firmemente que,
se acaso subir ao Poder um Ministério composto das notabilidades do lado a que
pertenço, este Ministério será um Poder filho do programa que ternos sustentado
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há três anos sucessivos nesta Tribuna. Mas essas pessoas, por mais respeito que lhes
tribute, por mais amizade que lhesvote, permitirão que eu admita a possibilidade
de se arrependerem do programa que defenderam; neste caso os meus aliados s[o
os princípios (numerosos apoiados), e eu eswu certo de que, a verificar-se esta hipótese (o que não es13ero), os nobres membros do meu lado que formarem o Gabinete não há de ser comigo que hão de organizar a sua maioria, hão de recrutá-la de
outro lado. (Apoiados.)
O Sr. Carneiro Leão - Todos temos igual moralidade.
O SR. OTTONI - Não nego isto; digo que os nobres Deputados têm
tanta moralidade como a que suponho em mim e nos meus nobres colegas da
Oposição; mas há nobres Deputados que julgam que o Governo é um elemento
de ordem, e por isso votam constantemente com o Governo. Aqui estã'o pois os
deputados, entre os quais os meus nobres amigos, se subirem ao Poder, na hipótese figurada, iriam organizar a sua maioria, assim como com outros que, com
princípios de muita moralidade, tendo empregos- amovíveis, nlfo podem, sem
sacrifício superior às suas forças, ir fazer oposição ao Ministério; creio que nisto
não há falta de moralidade.
· O nobre Deputado também argüiu-me de haver feito uma suposição
gratuita relativamente à transação havida para eleições do Senador pela Província do Ceará. Ora, eu retificarei o que disse a respeito.
Não afirmei (e apelo para o meu discurso mesmo como está no Jornal
do Commercio ), que não afirmei decididamente que tivesse havido esta transação; eu disse que um boato corria de ter havido semelhante transação na nomeação de Senador, e que até se dizia que em resultado dessa transação devia ser escolhido o Sr. Calmon para Senador e que iria depois ocupar o lugar de Ministro da
Fazenda; eu apresentei portanto na Casa um simples boato; mostrei porém os fundamentos que tinha para dar algum peso a este boato, e estes fundamentos por
modo algum foram destruídos pelo nobre Deputado; eu os reproduzirei.
O nobre Deputado Presidente do Ceará, o Sr. Souza Martins, quando
saiu deste porto, levando uma carta imperial de Presidente, assinada e referendada pelo Ministério de 1C! de Setembro, saiu fazendo oposição a esse Ministério ...
O Sr. Carneiro Leão

É falso.

O SR. OTTONI - Diz o nobre Deputado que é falso, mas a minha propostçao foi apoiada pelo nobre ex-Ministro Deputado pela Província de Pernambuco, e além do apoiado deste nobre Deputado, eu podia citar, interpelando, o
nobre Ministro dos Estrangeiros, para que responda no Senado se não declarou a
alguns membros da Oposição cearense que tinha certeza de que o Sr. Souza Martins saiu daqui fazendo oposição ao Ministério que o havia nomeado; eu interpelo o nobre Ministro dos Estrangeiros, e tomo a liberdade de requerer-lhe que no
Senado responda a esta minha interpelação. Por conseqüência, ainda que me faltas127

-se o apoiado do nobre Deputado por Pernambuco, suponho que terei a afirmativa
do nobre Deputado por Pernambuco, suponho que terei a afirmativa do nobre
Ministro dos Estrangeiros. Ora, que corolários não se podem tirar deste fato assim
estabelecido? Eu tirei uma pequena parte dos imensos que estão nele contidos;
um presidente que aceita uma carta imperial do Governo de 1C? de Setembro, e
sai daqui fazendo oposição a esse Governo, não é presidente do ministério, é presidente de outra causa, de outra potência, chamei a essa outra potência - camarilha - e supus que ele era delegado dà camarilha parlamentar.
Ora, esta dedução, que parece-me está contida no fato que demonstrei,
não se corrobora com o que têm dito outros nobres Deputados asseverando que
presidentes há que afirmam nas suas Províncias não serem presidentes de ministros, porém sim, presidentes, delegados de outro poder? O fato da oposição do
Sr. Souza Martins demonstra que não foi mandado pelo Ministério, foi delegado
da camarilha.
Mas vejamos o que foi fazer o Sr. Souza Martins ao Ceará. Aí estão os
seus ofícios; não quero acreditar em coisa alguma do que diz a Oposição do Ceará,
mas só nos ofícios do nobre Presidente o Sr. Souza Martins. Faz-se ali uma proposta
na forma da lei para juízes de paz, ele declara: "eu não escolho senão quando me
propuserem fuao ...
Um Sr. Deputado - É da lei.

O SR. OTTONI - Há de me citar a lei. Ainda que a lei permitisse recusar
uma ou outra proposta, não podia permitir que se designasse um homem, não
podia permitir ao presidente dizer à Otmara: "Vós tendes o direito de fazer uma
proposta entre os eleitos, mas eu vos declaro desde já que vos cansais debalde para
propor outro qualquer que não seja fuão". Se o nobre Deputado me explicar a
legislação do Ceará de modo que se possa explicar este fato, eu dou as mãos à palmatória.
Mas disse-se ql,!e o Sr. Souza Martins fora elevado à presidência pelas
simpatias da Óposição cearense, ou pelo menos de algum nobre Senador por aquela Província. Ora, há de me perdoar o nobre Deputado que eu por ora suspenda
o meu juízo a respeito desta sua proposição; porque, se o nobre Deputado a afirma
por ter boas razões, eu também por boas razões a recuso, porque um Sr. Deputado
do Ceará nega que fosse alguém da Oposição que propôs o Sr. Souza Martins para
Presidente do Ceará.
O Sr. Carneiro Leão - Que propusesse, ninguém disse.

O SR. OTTONI - Que o animasse a aceitar a presidência. Mas disse-se
que ele levou cartas de pessoas da Oposição recomendando-o para a Província.
Ora, Sr. Presidente, eu neste caso acho da parte da Oposição do Ceará o comportamento o mais digno, o mais sisudo, o mais circunspecto que é possível; a Oposiça:o do Ceará conhecia que seus princípios não prevaleciam no Governo Geral,
por conseqüência a Oposiça:o não podia exigir do Ministério que ele mandasse
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um Presidente que simpatizasse com os princípios políticos da Oposição; mas o que
a Oposição de cada uma Província tinha direito a exigir era que o Ministério mandasse um homem justo, um homem que não fosse servir a um partido, um Presidente delegado do Ministério, e não delegado da camarilha. E as cartas de recomendação a respeito do Sr. Souza Martins, antes que ele encetasse a carreira dos desvarios, das irregularidades e dos escândalos, provam unicamente que a Oposição
do Ceará almejava somente por um governo provincial que mantivesse imparcialidade entre os pa!):idos, que fosse Presidente de toda a Província e não de uma facção. (Apoiados.) O que inculcam essas cartas? Que o Sr. Souza Martins tinha deixado entrever a essas pessoas que ia governar imparcialmente a Província, porque
de outra sorte, como conceber que pessoas da Oposição recomendassem à Oposição que prestasse o seu apoio ao Governo do Sr. Souza Martins? Não se podia
interpretar de outra maneira senão supondo que o Sr. Souza Martins tinha deixado
entrever à Oposição do Ceará que ele ia fazer um governo imparcial, um governo
justo; que não ia ser presidente de um partido. Ora, não quero tirar as conseqüências que podiam imediatamente deduzir-se destas observações.
Mas o nobre Deputado disse que o Sr. Calmon já tinha sido lembrado no
Ceará antes de ser nomeado Presidente o Sr. Souza Martins. Eu notarei também
aqui que o Jornal suprimiu um aparte de um nobre Deputado pelo Ceará, que nessa ocasião assegurou que a ordem já tinha ido.
O Sr. Ferreira de Castro - Apoiado.

O SR. OTTONI - Mas não quero contestar o que disse o nobre Deputado; admito o fato que o Sr. Calmon já tivesse sido lembrado por pessoas do Partido político de que é Presidente o Sr. Souza Martins; admito o que disse o nobre
Deputado a respeito do modo por que estão fracionados os partidos naquela Província; há dois grupos, cada um tem seus princípios, esforça-se por fazê-los prevalecer, e por conseqüência, quando se trata de fazer uma eleição, procura cada
um votar em um indivíduo que tenha manifestado os princípios de que o votante se acha possuído; o grupo que constitui a Maioria não tem um meio mais significativo de fazer sentir ao Governo Geral e ao País quais são os princípios que
predominam em sua Província, do que quando nomeia indivíduos que estão compenetrados dos seus princípios políticos. Não é contra isto que falo; contra o que
tenho clamado é contra a parcialidade dos presidentes de Província. Quando se
trata de eleições, como tem sucedido em diferentes pontos do Império, aparecem
os dois partidos, cada um quer fazer prevalecer os seus princípios.
A obrigação dos delegados do Governo Geral a este respeito devi.a ser limitar-se a fazer com que as umas eleitorais revelassem o pensamento da verdadeira maioria da Província. (Apozados.) Os presidentes que se limitassem a este
dever rigoroso, e procurassem todos os meios para fazer com que as umas eleitorais não fossem falsificadas, ou não emitissem juízo que não fosse confirmado
pela maioria real e verdadeira da Província, teriam cumprido o dever que a lei
lhes impõe. Mas porventura é isto o que fez o Sr. Souza Martins? Não se vê, pelas
irregularidades que têm sido denunciadas, que ele quis que as umas eleitorais
129

falassem de certo e determinado ·modo a favor do Sr. Calmon, e não do Sr. Nascimento, e que para isto se puseram em jogo todos os recursos que tem o Governo à sua disposição? É abusando assim de todos os recursos governamentais,
fazendo jogo com os empregos, e até recorrendo às violências, que os presidentes conseguem às vezes que uma verdadeira minoria se apresente diante do públi·
co com caráter de maioria.
Sr. Presidente, é quando os presidentes saem assim fora,da alçada que as
leis lhes traçam, quando recorrem a violências, quando calcam aos pés as leis para
obrigarem as umas eleitorais a dizer aquilo que sem essas violências, sem essas irregularidades elas não diriam; é neste caso que eu os denominei comissários designadores. Mas o nobre Deputado, querendo arredar dos seus amigos políticos a pecha
que esta designação acarreta sobre eles, quis também fazer dela participante a mim
e a alguns ilustres Deputados que se sentam a meu lado. Disse o ilustre Deputado
que também eu havia sido designado para Deputado pelo Governo Geral; que tinha
tido para isso o apoio do Presidente da Província na ocasião da eleição.
O Sr. Carneiro Leão - Apoiado.

O SR. OTTONI - Bem, portanto, este Presidente de Província era comissário designador!
O Sr. Carneiro Leão - Apoiado, segundo os seus princípios.

O SR. OTTONI - Tenho a dizer que nesse tempo não havia comissários designadores; a lei que os estabeleceu é de data muito posterior; a data da
criação de comissários designadores creio que é de 1837, quando o nobre Deputado ou seus aliados subiram ao Poder.
O Sr. Carneiro Leão - É a resposta?

O SR. OTTONI - Pode-a dar.
O Sr. Carneiro Leão - Pergunto se é a resposta.

O SR. OTTONI - Pensei que o nobre Deputado queria dar-me resposta,
porque eu lhe queria dizer que não me recusava a ouvi-la; como porém perguntou se é resposta, direi que é e que a darei mais categórica; não seja tão sôfrego;
permita que eu fale.
O Sr. Carneiro Leão - Pois o estou desafiando.

O SR. OTTONI - Estou continuando.
O Sr. Carneiro Leão - E eu esperando.
O SR. OTTONI - Lá vou ter.
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Eu podia contentar-me com esta resposta, e dizer que a data da lei que
criou os comissários designadores ...
O Sr. Carneiro Leão - Não há tal lei.

O SR. OTTONI - ... é posterior às últimas eleições, bastava que eu dissesse isto; o bom senso público me compreenderia (apoiados); ele saberia que os
comissários designadores de representantes da Nação nasceram com o triunfo dos
princípios políticos do nobre Deputado e de seus aliados.

O Sr. Carneiro Leão - Um dos quais foi o Sr. Antônio Carlos.
Q,SR. OTTONI - Mas não limito a isto a minha resposta e nem recuso
o combate no terreno 'para que o nobre Dep:utado me chai1,1ou. Ele me chamou
para o terreno das eleições da Província de Minas em 1836; eu aceito o combate.
O nobre Deputado, para não irrogar uma ofensa gratuita, para não levantar um
falso testemunho ao Governo que presidia a Província de Minas, está obrigado
a mostrar por que maneira esse Governo serviu-se de seu emprego para obter que
um só eleitor votasse da maneira por que queria, por que desejava o Governo Provincial, ou o Governo Geral. Eu desafio o nobre Deputado para que o·mostre.

O Sr. Carneiro Leão meu alcance, mas quanto baste.

Será servido; não com os detalhes que saem do

O SR. OTTONI - O meu ilustre amigo o Sr. Antônio da Costa Pinto
quando presidia a Província de Minas podia servir de modelo a todos os presidentes que tivessem de presidir a uma eleição justa e decorosa. (Apoiados.) O
nobre Deputado disse que o Governo Geral escreveu uma lista de 30 cidadãos,
em cujo número eu entrava, e a mandou para a Província. Eu poderia mostrar
que tudo se reduz a que os amigos políticos do Ministério organizaram essa lista
de 30 homes que eles julgavam mais idôneos para serem e1eitos.
O Sr. Carneiro Leão - Riscaram 10, e mandaram 20.

O SR. OTTONI - Os colégios riscaram os que muito bem lhes pareceu;
a divergência na eleição de Minas provou o que acabo de dizer.
O Sr. Quadros Aranha - Apoiado, isto é o que é verdade.

O SR. OTTONI - Os amigos políticos do Governo de 1836 ofereceram
à consideração dos eleitores mineiros uma lista de 30 nomes; mas o que prova
isto? Que o Governo tivesse procurado ingerir-se na eleição; que houvesse mandado ad hoc patentes de comandantes da Legiâ'o a indivíduos para votarem neste ou
naquele? Que o Governo deixasse dinheiros públicos em mãos de particulares
para trabalharem neste ou naqule sentido? Pode este fato razoavelmente interpre131

tar-se como tendo o menor vislumbre de coacção ou corrupção? Senhores, na eleição de 1836 em Minas, o Inspetor da Tesouraria, o Procurador-Fiscal e alguns outros empregados amovíveis trabalharam contra o Governo, a favor dos candidatos
da Oposição, seguindo livremente o que as suas consciências lhes ditaram. (Apoiados.)
O Sr. Antunes Correa - Não apoiado.

O SR. OTTONI - Este não apoiado vem tão tardio contra a proposição
que avanço! ... Enfim, podem consultar-se as atas que estão na secretaria, e ver-se
a votação de colégios onde abundavam eleitores empregados públicos amovíveis;
e conhecer-se-á se eles votaram como a sua consciência lhes ditou, sem terem a
mais pequena consideração para com o Governo que dirigia os negócios da Província. Eu tomarei a liberdade de chamar a terreiro o nobre Secretário da Presidência
de Minas.
O Sr. Quadros Aranha - Nada, isto não quer ele.
O Sr. Penna - Eu responderei.

O SR. OTTONI - Estou que assim como o nobre Secretário vem munido de documentos para defender o atual Presidente de Minas, declarando que o faz
por ter servido com este Presidente, assim de alguma sorte lhe é desairoso deixar
passar em silêncio proposições que possam ser inexatas a respeito de outros com
quem também serviu. Tendo também servido com o Sr. ex-Presidente a quem me
refiro, deve estar ao fato do que houve por ocasião das eleições de 1836.
O nobre Deputado quereria talvez por delicadeza ocultar alguma coisa;
mas em nome de meu amigo lhe peço que não tenha o mais pequeno resguardo.
(Apoiados.) Creio que (voltando-se para o Sr. Costa Pinto) me apoiará.
(O Sr. Costa Pinto faz sinal afirmativo.)

O SR. OTTONI - Ele (tomando-se a voltar para o Sr. Ferreira Penna) diz
que aceita qualquer explicação, que deseja que revele tudo, que não oculte nada, e
diga que disposições deu o Sr. Antônio da Costa Pinto para que as eleições de 1836
tossem neste ou naquele sentido. Verdade é que o Sr. Antônio da Costa Pinto escreveu quatro ou cmco cartas a pessoas de sua família e íntima amizade, a respeito
de eleições; escreveu estas cartas unicamente; e o fato é que eu, tendo a honra de
gozar da estrita amizade do ilustre Deputado, não tive uma carta sua que me indicasse a maneira por que entendia que nossos amigos políticos deviam votar.
O Sr. Quadros Aranha - Eles são tais que nem isto acreditam.

O SR. OTTONI
Ora, a votação de diferentes colégios, a drvergéncia que nela houve, votando-se em muitos colégios por uma e outra lista, prova
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evidentemente que a Província foi deixada ao seu bom senso, e que as leis foram
executadas sem ser mesmo necessária a interferência da autoridade administrativa. (Apoiados.)
Sr. Presidente, não é assim que se pratica agora na Província de Minas.
Já meses antes das eleições o Governo está dispondo as coisas para fazer falar as
urnas eleitorais da maneira a mais conveniente aos seus interesses. Eu poderia
citar muitos fatos, mas limitar-me-ei ao que ocorreu na Capital da Província ultimamente. O Presidente da Província de Minas é tão acautelado, que já desde o
princípio deste ano está tratando de fazer com que em todos os distritos onde há
uma matriz esteja um juiz de paz que não simpatize com a Oposição, que seja
instrumento da vontade do Governo.
No distrito de Antônio Dias, de Ouro Preto, serve de Juiz de Paz o Sr.
Joaquim Mariano de Azeredo Coutinho, empregado público, destes de têmpera
forte, que querem antes arriscar-se a perder seus empregos do que sacrificar a
sua consciência. (Apoiados.) O que isto tem valido ao Sr. Joaquim Mariano são
preterições de empregos, para os quais estava sumamente habilitado, tendo tido
uma carreira muito longa na Tesouraria da Província, e sendo um empregado
sem nota. (Apoiados.) Mas, entretanto, como o Sr. Joaquim Mariano é desses
empregados públicos que não sacrificam as suas consciências ao mesquinho interesse da conservação dos empregos, o Presidente procurou mudá-lo do emprego
de Juiz de Paz que exercia, e para isso solicitou do Governo Geral um aviso, pelo
qual se declara que os empregos de Fazenda, como o de Oficial-Maior de Tesouraria, eram tais, que excluíam a possibilidade de com eles se acumular o emprego
de Juiz de Paz; enfim, o Ministério da Fazenda expediu ao Presidente um aviso
concebido pouco mais ou menos nestes termos:
"Julgando eu impossível exercer-se cumulativamente o emprego
de Juiz de Paz e de Oficial-Maior da Tesouraria da Província, assim o
faço constar a V. Exa. em resposta ao seu aviso sob n9 (creio que 35),
a fim de que o Oficial-Maior que se acha exercitando o emprego de
Juiz de Paz, solicite da respectiva Câmara Municipal a sua escusa; na
certeza do que, se esta lhe não for conferida, será demitido do emprego que ocupa".
Ora, Sr. Presidente, creio que não pode chegar a mais o escândalo. A lei
de 5 de Outubro de 1827 determina que aos eleitos para juízes de paz só aproveitara a escusa da moléstia grave e prolongada, ou de emprego civil que seja impossível exercer cumulativamente. Ora, a quem compete explicar se o emprego
civil é da natureza daqueles que não se podem exercer cumulativamente senão à
autoridade a quem compete conceder as escusas? Entretanto, determina-se:
"Vós deveis pedir à Camara Municipal a escusa, porque eu resolvi
que é impossível servir de Oficial-Maior e de Juiz de Paz; e se a Câmara Municipal não conceder a escusa (como creio que muitas Câmaras Municipais do Império não têm concedido), eu hei de arrancar o pão de vossos filhos e vos destituirei do emprego".
De s01ie que o emprego deste cidadão fica à discrição da maioria de quatro
ou cinco votos da Câmara Municipal, que pode recusar-lhe a escusa. Muitos destes
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fatos se poderiam apresentar, que nem o nobre Secretário, que deve estar ao fato
de tudo o que se tem passado, nem outros alguns Srs. Deputados serão capazes
de apresentar a respeito da ilustrada presidência do meu honrado amigo o Sr.
Costa Pinto. (Apoiados.)
Sendo o Tesoureiro da Tesouraria Provincial também Juiz de Paz, e estando nas mesmas circunstâncias de outro, já o Presidente da Província declarou que o compreendia naquele aviso, e que, ou havia de perder o emprego, ou
obter escusa da Câmara Municipal. Em eleições pois como as que se preparam
em Minas, poderá haver desar em ser designado pelo lado do Governo, mas por
nenhum modo em eleições da natureza das de 1836.
O nobre Deputado disse que estava certo de que se eu rrão quisesse ser
designado pelo partido porque eu fui, ou pelo Governo (o nobre Deputado confunde aqui partido político com Governo, no que há entretanto diferença considerável), eu recusaria como ele fez, que, sendo designado por este lado, recusou.
Ora, eu não estou bem ao fato do que então sucedeu, mas estou certo que o ilustre
Deputado teria a nobreza de recusar a candidatura do lado a quem pretendia
hostilizar, cujos princípios não simpatizavam com os seus. Mas se isto foi uma carapuça que o nobre Deputado talhou para a minha cabeça, enganou-se; ela poderá
justamente caber em alguns aliados do nobre Deputado que não se portassem com
a mesma nobreza como a que teve o nobre Deputado recusando a candidatura de um
partido que eles pretendiam hostilizar; que não se portassem, digo, com a mesma
nobreza, aceitando a candidatura de um partido que queriam hostilizar, e comendo
a dois carrinhos.
O Sr. Marinho - Isso é que é moralidade!

O SR. OTTONI - Se, portanto, há entre os aliados do nobre Deputado
algum ou alguns, que comessem assim a dois carrinhos, que não imitassem a nobre
conduta do ilustre Deputado, declarando que não queria ser candidato do partido
chamado contrário; se há tais sujeitos entre os aliados do nobre Deputado, eles
que aceitem esse barrete que o nobre Deputado ofereceu, e que, se foi talhado
para mim, não me serve, porque estou com os meus amigos políticos que cooperaram para eu tomar assento nesta Casa; e note-se bem que faço distinção entre
meus amigos políticos e o Governo desse tempo.
Resta-me responder também a um aparte do nobre Deputado pela minha
Província, quando eu disse que .a Oposição poderia formar maioria na Casa se subisse ao Poder, porque votariam conosco Deputados que hoje votam com o Governo. Julgou o ilustre Deputado que esta proposição podia ter-lhe aplicação, e
respondeu: "Exceto eu, que fui candidato da Oposição, e, por conseqüência, já
fiz oposição".
O Sr. Paula Cândido - E1.1 disse que tinha sido candidato da Oposição.

O SR. OTTONI - Eu não me dirigi ao nobre Deputado, não me podia
dirigir a ele. Quanto a ser candidato da Oposição, então há de permitir que lhe diga
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que isto serve também para corroborar o que eu disse em outra parte do meu discurso, porque se o nobre Deputado foi candidato da Oposição, obteve muitos
votos dos que não estavam na Oposição.
O Sr. Paula Cândido - Muito apoiado.

O SR. OTTONI - É pois isso uma prova da moralidade com que se procedeu na eleição de Minas.
O Sr. Paula Cândido - Também muitos votaram nos Srs. Vasconcelos,
Honório e outros, não sendo seus amigos políticos, e ...
O Sr. Carneiro Leão -

E ordens que tinham ido daqui para se não votar

neles.
Muitos Senhores - Ordem, ordem.

O SR. OTTONI - À ordem não. Deixe o nobre Deputado falar. Eu quero
que todos combatam livremente neste terreno, porém, não venham acusações vagas; o que eu quero são provas; do contrário direi que estão armando castelos no
ar para os combater.
O Sr. Marinho

Apoiado. É o que eu digo.

O SR. OTTONI - Tendo respondido às observações que o nobre Deputado pela minha Província julgou dever fazer em resposta ao meu discurso, restame ainda rogar a S. Exa. o Sr. Ministro da Guerra que nos diga se algu;mas notícias chegaram do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina que possam tranqüilizar o espúito público. Consta que o patacho de guerra Primeiro de Abril entrou
no Sul; é natural que trouxesse alguma comunicação. O espírito piíblico está ansioso por notícias do Sul. O nobre Ministro não foi bastantemente explícito na resposta que deu ao meu discurso sobre as informações que tivessem vindo relativamente aos acontecimentos de 3 do mês passado; é natural que agora viessem informações mais especiais que sirvam de tranqüilizar o espírito público, muito agitado
por causa dos boatos que correm a este respeito. Peço ao nobre Ministro que haja
de informar à Câmara o que há.
Tendo-se feito uma interpelação ao nobre Ministro a respeito de destacamentos da guarda nacional para fora das respectivas Províncias, S. Exa., com a
franqueza que lhe é própria, declarou que isso se tinha feito em virtude da terrível lei da necessidade, confessando portanto que não havia legislação explícita
que autorizasse o Governo para semelhante providência.
Eu tomo a confissão do nobre Ministro para fazer sobre ela alguns reparos.
Eu não sou do número daqueles que julgam que o Governo deve seguir sempre e
sempre a lei, quaisquer que sejam as circunstâncias que ocorram, casos há em que
admito que o Governo, apertado por circunstâncias extraordinárias, possa arredar135

se das disposições da lei escrita, para depois vir com franqueza, como fez o nobre
Ministro, dizer ao Corpo Legislativo: "A terrível lei da necessidade obrigou-me a
violar a lei escrita; afastei-me dela e, por conseqüência, venho pedir o que os ingleses chamam um bill de indenidade, isto é, que o Corpo Legislativo me dê um
voto de confiança, não me censurando, não me acusando por aquele procedimento irregular que pode ser justificado pela terrível lei da necessidade". Mas, Sr.
Presidente, se acaso esta lei da necessidade, que eu admito para justificação do
Governo em casos extremos, se ampliar indefinidamente; se para qualquer caso
ordinário o Sr. Miiústro vier dizer que a isso o obrigou a lei da necessidade, então
desnecessária é a coleção de leis que está na Mesa, porque as suas disposições
nunca se cumprirão. Como o Governo está acostumado a ser irresponsável, como
a lei da acusação de Ministros de Estado tem sido até hoje um nome vão, por isso
desprezam a lei escrita, e depois vêm se justificar perante o Corpo Legislativo com
a lei da necessidade.
Para que pois a desculpa do nobre Ministro possa prevalecer, será preciso
que S. Exa. demonstre que de outro modo corria a causa pública inúnente perigo;
que as circunstâncias eram extraordinárias, eram destas em que o salus populi se
antepõe às outras leis. Se S. Exa. não mostrar que foi nestas circunstâncias que se
destacaram guardas nacionais, não podem ser absolvidos os Ministros que consentiram nesta medida.
Mas o nobre Deputado que me precedeu defendeu a medida da administração por outra maneira, julgando-a legal. Ora, Sr. Presidente, não sei até que
ponto possa ser verdadeira a proposição do nobre Deputado a este respeito. Ele
disse que as disposições do art. 5<? da Resolução de 11 de Outubro de 1836 constituíam uma legislação permanente. Diz este artigo: (Lê o art. Y? .) O nobre Deputado diz que esta lei apenas marcou o tempo de cada um destacamento, e que o
Governo nã"o podia ficar autorizado perpetuamente para mandar um corpo destacado.
O Sr. Carneiro Leão - Eu nunca disse tal.

O SR. OTTONI - Eu não me cansarei em demonstrar o absurdo que
resulta de semelhante proposição de ficar o Governo constantemente autorizado
para destacar 600 praças da Guarda Nacional, ainda depois de pacificado o Rio
Grande do Sul, e restituído ...
O Sr. Carneiro Leão - Eu nunca disse tal.

O SR. OTTONI - ... ao grêmio do Império; parece que é evidentemente absurda.
Se não é isto o que disse o ilustre Deputado, então afirmou que o Governo está autorizado para destacar 600 Guardas Nacionais, enquanto durar a rebelião; ora, se na lei viesse esta cláusula, durante a rebelião do Rio Grande, exato
seria o que disse o ilustre Deputado; mas esta cláusula não vem na lei; logo, a inteligência que pode ter é que a autorização para o destacamento foi dada por um
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ano unicamente. Esta opm1ao ainda se corrobora com a última parte do artigo
que autoriza a despesa de 300 contos para o Governo levar a efeito esta autorização; quantia que não podia servir senão para as despesas do destacamento de 600
praças em um ano. Claro é, portanto, que é somente por um ano que esta lei teve
vigor. Isto mais se confirma com o que disse o nobre Ministro que, não se julgando autorizado, fundou-se na lei da necessidade.
Acresce que no ano seguinte foi ampliada esta autorização pela Resolução
de 9 de Outubro de 1837, autorizando-se o Governo para chamar, em vez de 600
praças, que no ano antecedente se tinha autorizado que destacasse para o Rio Grande do Sul, quatro mil guardas nacionais; mas para conciliar as necessidades do serviço com a comodidade dos guardas nacionais, determinou-se que só serviriam
dentro das respectivas Províncias, para que o Governo, assim habilitado para manter
a ordem pública nas Províncias, pudesse dispor de toda a tropa de primeira linha
para ir para o Rio Grande do Sul. Creio que esta é evidentemente a intenção dos
íegisladores na resolução que acabo de citar.
Logo, nenhuma autorização havia para este destacamento, e se alguma
desculpa há, é a da lei da necessidade; mas é necessário que o nobre Ministro prove
que circunstâncias extraordinárias ocorreram que obrigaram o Ministério a tomar esta medida.
Tenho passado por alto algumas proposições do ilustre Deputado, mas
por ora me limito ao que disse, e a declarar que votarei contra o art. 1<? como
está concebido, porque não posso conceber que deve permanecer uma força tão
grande, tão numerosa, articularmente em circunstâncias ordinárias, depois de pacificado o Império. Não posso conceber que, nas circunstâncias críticas em que
nos achamos a respeito das finanças, possamos ou devamos razoavelmente fazer
a despesa que corresponde a 13 mil praças no Exército em circunstâncias ordinárias, se tais vierem elas a ser. Devo notar que, para a manutenção da tranqüilidade pública nas diferentes Províncias do Império, existem corpos de guardas
policiais a cargo dos cofres provinciais, que fazem quase todo o serviço dentro das
províncias, Para que em tais circunstâncias um exército de 13 mil homens? Para
o que possa suceder creio que bastará um exército muito menos numeroso.
Sentando-me, pedirei ao nobre Ministro que haja de dar as informações
que pedi, e responder a outras muitas interpelações que lhe foram feitas, por cujas
respostas estão ansiosos muitos de meus nobres colegas.
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PELAS PRERROGATIVAS DAS ASSEMBLÉIAS PROVINCIAIS

Sessão de 15 de junho de 1840

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, depois da revolução do 18 brumaire, os
cortesã'os e estadistas que rodeavam Napoleão esforçavam-se por modelar todas as
instituições francesas, segundo os princípios da constituição consular; neste sentido,
em certa reunião, se propôs a modificação do Instituto Nacional de França. O
primeiro cônsul, depois de fazer ver que era preciso não marchar, tão aceleradamente, na carreira encetada, e como lançando em rosto aos seus amigos a sofreguidão demasiadamente realista com que pareciam proceder, disse-lhes: "Senhores,
deix:emos ao menos a república das letras':
Parece, Sr. Presidente, que os ilustres adversários dos desenvolvimentos
federativos, consignados no ato adicional, em sua sofreguidã'o centralizadora, empregam mais afã para destruir os princípios que combatem do que o que tinha
Napoleão, caminhando para o consulado vitalício e para o Império.
Não contentes por meio de interpretações restritivas de aniquilarem as
mais importantes prerrogativas que o ato adicional havia conferido às Províncias, hoje, os nobres adversários dos desenvolvimentos federativos que nele se
acham consignados, aparecem a peito descoberto, e já não empregam o mais pequeno rebuço na manifestação de seus princípios, já declaram francamente que as
Assembléias Provinciais não são corpos políticos, que não fazem parte do Poder
Legislativo, e que são entidades de nenhuma importância.
Ora, Sr. Presidente, sendo esses nobres adversários tão fortes, tão importantes, não só pela elevada posição que ocupam, como também pela vastidão de
inteligência que possuem, parece temeridade em mim o combatê-los; e se acaso
não julgasse muito boa a causa que defendo, certamente me teria reportado ao silêncio. Entretanto, confiado na bondade da causa e nos novos auxílios que aparecem, entre os quais considero de grande monta os vigorosos raciocínios de um
nobre Deputado de Pernambuco que, há poucos dias, tomou assento nesta Casa,
continuarei a combater esses ilustres adversários, segundo me permitirem as poucas
forças de que disponho.
Sr. Presidente, talvez depois dos dois díscursos do ilustre Deputado de
Pernambuco, tão fortes de argumentação, tão ricos de princípios luminosos, nada
mais se devesse acrescentar: mas, depois desses brilhantes discursos, outros se têm
sucedido, uns após outros. Os defensores das resoluções que se discutem não podiam desconhecer a profunda impressão que hão de ter deixado os raciocínios
sempre lógicos do nobre Deputado por Pernambuco; mas como, segundo o Regimento, não pode o nobre Deputado obter a palavra para responder-lhes, eu procurarei defender os seus princípios, bem que os não possa sustentar tão eloqüentemente.
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Sr. Presidente, eu declaro, em primeiro lugar, que não vejo base alguma
sobre a qual possam assentar ou o parecer da maioria da comissão, ou a resolução
que acompanha o voto em separado. Mas eu quero, por um momento, admitir o
princípio cardeal em que se fundam os sustentadores de qualquer dos dois pareceres, o princípio de que a Assembléia Geral, tendo o direito de suprema inspeção
sobre todos os poderes que existem no Estado, pode, em virtude deste direito,
desmanchar aquilo que se tenha feito contra a Constituição; quero, por um momento, admitir este princípio; mas pergunto - Está dado este caso na Província da Paraíba, para que, em virtude deste direito de suprema inspeção, a Assembléia Geral tenha de intervir nas eleições daquela Província? Creio que é evidente
que não está dado, ainda, este caso.
Procederam-se às eleições na Província da Paraíba: dizem os nobres Deputados que houve muitos abusos, muitas nulidades nestas eleições; mas pergunto eu
- Os indivíduos a quem, em virtude dessas eleições, foram conferidos, bem ou
mal, poderes para fazerem parte da Assembléia Legislativa da Província, já exorbitaram, já procederam mal contra o que o ato adicional lhes determina? Já reconheceram como bons estes poderes? Não, porque a Ass~mbléia Provincial da Paraíba ainda não se reuniu. Ora, pergunto eu - Estando as coisas no estado normal,
como é que se deve proceder nas Províncias, a respeito das eleições de Deputados
provinciais? Fazem-se as eleições; esta Câmara e o Poder Legislativo Geral podem
até não ter conhecimento oficial de que eleições se fizeram em urna Província; os indivíduos, a quem em virtude das eleições foram confiados os poderes, reúnem-se e
se constituem Assembléia Provincial. Suponhamos que, na verificação dos poderes,
reconheceu-se válida uma eleição irregular: dado que a Assembléia Geral tenha o
tal direito de suprema inspeção, não é nestas circunstâncias que ela há de intervir?
Sem dúvida, essa intervenção só pode ter lugar, se indivíduos nomeados por eleições nulas, não cumprindo o mandato que lhes é dado pelo ato adicional, se houverem constituído irregularmente; mas os da Para1ba já fizeram isto? Não. Qual é
pois a presunção que ·existe a respeito dos 28 que foram nomeados? Enquanto o
homem não procede mal, tem direito a que se suponha que há de proceder bem.

O Sr. Moura Magalhães - Não é assim.
O SR. OTTONI - Depois me responderá.
Enquant<> os indivíduos não procedem mal, têm o direito que se suponha
que hãà de proceder bem. É o caso em que estão esses indivíduos que foram eleitos para a Assembléia da Para1ba. Deve-se esperar que, quando se reunirem para
verificar seus poderes, procederam conforme o ato adicional, e julgaram nulas as
eleições, para que se façam outras;. e dado o caso que assim não procedessem,
então, o direito de suprema inspeção (que os nobres Deputados admitem, e que eu
mostrarei não existir) seria aplicável, e a Assembléia diria que aqueles cidadãos
não tinham cumprido com aquilo que a Constituição esperava deles, e que se
tinham constituído em Assembléia Provincial, sem terem direito a isso.
É claro, pois, que ainda dado o caso de que tivesse a Assembléia Geral
esse direito de suprema inspeção, para intervir nas eleições das Assembléias Pro139

vinciais, no caso atual, ainda não se deu a hipótese em que essa intervenção pudesse ter lugar, por conseqüência, não há base alguma para tomar uma deliberação sobre matéria tão importante.
Mas, Sr. Presidente, um ilustre Deputado pela Bahia, que falou nesta
questão, até nos disse que qualquer deliberação que a Assembléia Geral tomasse
sobre este negócio não afetaria a Província da Para1ba, e ...
O Sr. Moura Magalhães - Não foi isso o que eu disse.

O SR. OTTONI - Eu estou-me referindo ao discurso do nobre Deputado que está transcrito no Jornal do Commercio. O nobre Deputado acrescentou que,· segundo as ordens expedidas pelo Governo, já todos os inconvenientes
estariam sanados; por conseqüência, o nobre Deputado julga a resolução inútil
para a Província da Para1ba; porque, segundo as ordens do Governo, já os incovenientes devem ter cessado, mas quer que ela passe para firmar um precedente.
Trata-se de uma resolução especial para a Província da Para1ba; declara-se que,
no estado atual das coisas, a resolução é inútil, mas, por uma ostentação de poder, quer-se que passe a resolução.
Vamos agora ao grande argumento dos ilustres Deputados, que consiste na suprema inspeção que eles acreditam ter a Assembléia Geral, para julgar
nulas as eleições das Assembléias Provinciais. Deduzem eles este direito do § 99 ,
art. 15 da Constituição, que diz ser da atribuição da Assembléia Geral velar na
guarda da Constituição e das leis etc.
Sr. Presidente, eu concebo duas espécies de governos representativos:
uma, em que existe um poder moderador supremo, que tem a atribuição de chamar todos os outros poderes à órbita que a Constituição lhes marcou. Este poder
supremo, que existe em algumas ~spécies de governos repre:,entativos, chamase, em uns casos, senado conservador; em outros, tenho lido alguns políticos que
imaginam a criação de um corpo de censores; e na Constituição americana esta espécie de poder moderador está confiada ao Poder Judiciário, que tem o direito de
declarar quando os outros poderes políticos aberraram da linha que a Constituição
lhes traçou. A outra espécie de governo representativo é aquela onde este poder
supremo moderador é desconhecido, e tal é o Governo do nosso País. O Governo do
nosso País não reconhece este poder supremo moderador, incumbido de fazer com
que os outros poderes políticos não exorbitem das atribuições que a Constituição
lhes marca.
O Sr. Moura Magalhães

-

E o que é velar na guarda da Constituição?

O SR. OTTONI - Lá chegarei ... Eu ouvi o nobre Deputado com
muita atenção, e espero que também tenha a bondade de atender-me. É verdade
que o nobre Deputado tem outros direitos, para exigir de mim uma atenç-ao constante; mas é melhor que depois que eu termine, o nobre Deputado conteste e pulverize os meus argumentos; portanto, tenha paciência o ilustre Deputado; eu lá
chegarei.
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Em nossa Constituição, se marca que a Assembléia Geral tem tais e tais
atribuições, tais e tais deveres, como são as de fixar as despesas públicas, marcar
as forças de mar e terra, tanto extraordinárias corno ordinárias etc.; aqui está
um direito, uma atribuição conferida à Assembléia Geral Legislativa. Mas pergunto eu: Quem há, no Brasil, que tenha o direito de marcar e de fiscalizar a forma por que a Assembléia Geral tem de exercer esta parte das suas atribuições?
A Constituição deixou isso à consciência da Assembléia Geral e à confiança de
que esta corporaç:Io desempenharia bem todas as funções que lhe foram encarregadas.
No art. 4 7, diz-se, por exemplo, que o Senado tem o direito de julgar
os membros da Fami1ia Imperial, os Ministros de Estado etc. Pergunto eu: Qual
é o poder, no Império do Brasil, que tem o direito de tomar contas ao Senado
pelo exercício que ele julgar dever fazer destas atribuições? A Constituição deixou isso à consciência do Senado.
A Câmara dos Deputados tem várias atribuições especiais; compete-lhe
decretar que tem lugar a acusação dos Ministros e Secretários de Estado -e como
procede a Câmara dos Deputados nesteçaso? Procede como lhe dita a sua consciência; e nenhum poder dá contas do modo por que exercitou as suas atribuições.
Vamos agora, especialmente, ao caso da verificação de poderes. Diz a Constituição: ''Compete às duas Câmaras a verificação dos poderes de seus membros; cada
uma das duas Câmaras que compõem o Poder Legislativo tem o direito de verificar esses poderes".
Mas pergunto: Qual é o corpo político que tem o direito de tomar conta
a qualquer destes dois ramos, pelo exercício que fizerem desta atribuiçao?
Vejamos como têm os poderes políticos procedido a este respeito; mas,
antes disso, direi que, na forma da Constituição, as eleições de Deputados e Senadores devem ser feitas conforme uma lei regulamentar que a Constituição determina que se faça. Esta lei existe, e em virtude dela, entendida como constantemente o foi pelas Câillaras, os eleitores que nomeiam os Deputados, no princípio de cada legislatura, são os competentes para proceder a todas as eleições que
têm lugar nessa legislatura. Por outras palavras, para proceder a quaisquer eleições, durante o período de uma legislatura, a Constituição definida pela lei das
eleições não reconhece senão urn corpo eleitoral, e é o que nomeia os Deputados
no princípio dessa legislatura; corpo eleitoral que fica verificado e declarado competente, quando esta Camara, em sessões preparatórias, verifica os poderes dos
Deputados de cada uma Província.
O que aconteceu, porém, a respeito das eleições feitas por Sergipe? A
Câmara dos Deputados não tinha ainda pronunciado o seu voto a respeito da
eleição para Deputados da presente legislatura; contudo, o Senado oficiou· ao Governo, dizendo-lhe que, sendo evidentemente nulas as eleições feitas pela Província de Sergipe para os Deputados da presente legislatura, houvesse o Governo de
mandar proceder às eleições primárias, e, depois, à de um Senador que faltava
por aquela Província. O Governo cumpriu essa determinação do Senado; e fizeram-se as eleições em Sergipe d'El-Rei. Um dos indicados na lista tríplice foi o Sr.
Costa Carvalho, e, em virtude da escolha do Regente, o Senado teve de verificar
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os poderes deste indivíduo. E como procedeu o Senado? Reconheceu valiosas
as eleições, reconheceu devidamente eleito o indivíduo de que falo; entretanto,
como procedeu, quase na mesma ocasião, a Câmara dos Deputados? Reconheceu que aquele corpo eleitoral não era legítimo para proceder à nomeação dos
Deputados que ora se sentam nesta Casa por Sergipe, e determinou que se procedesse às eleições primárias na Província, de sorte que ali, durante esta legislatura, há dois corpos eleitorais: um, que nomeou o Sr. Costa Carvalho, e outro,
que nomeou os Deputados que se sentam aqui.
E qual é a entidade política que possa tomar contas à Câmara dos Deputados, porque não reconheceu legítimo o corpo eleitoral, que como tal foi julgado
pela Câmara do Senado, ou vice-versa? Ninguém. E por quê? Porque, segundo
os princípios que estabelecem, não só o Poder Legislativo, em geral, como cada
um dos dois ramos que o compõem, na parte em que lhe são conferidas atribuições especiais, não tem outro corretivo senão a própria consciência dos indivíduos que compõem esses poderes.
Passemos destes princípios para as Assembléias Legislativas Provinciais:
toda a questão se reduz a demonstrar que as Assembléias Provinciais formam uma
parte do Poder Legislativo; porque, fazendo elas uma parte do Poder Legislativo,
estão no caso de não terem outro poder que fiscalize os atos que elas promulgam
nesta qualidade, senão a sua consciência, exceto, unicamente, os casos em que
uma ou outra coisa se ache, expressamente, disposta na Constituição.
Eu já disse, no princípio do meu discurso, que me maravilhei por se ter
declarado que as Assembléias Provinciais não eram Poder Legislativo.
Sr. Presidente, citou-se para isto o art. 13 da Constituição, que diz: "O
Poder Legislativo é delegado às duas Câmaras com a sanção do Imperador", e
disse-se que não havia outro ramo do Poder Legislativo senão o que estava consignado neste artigo; mas eu vou demonstrar ao nobre Deputado que o art. 13 está
reformado pelo Ato Adicional.

O Sr. Carneiro Leão - Apoiado.
O SR. OTTONI - A Lei de 12 de Outubro de 1832, quando determinou que os eleitores conferissem a especial faculdade para reformar a Constituição, diz por estas palavras: "Para reformar os artigos tal e tal (que são os
que tratam da organização dos Conselhos Gerais), autorizando os Deputados da
futura legislatura a converter os Conselhos Gerais de Província em Assembléias
Provinciais".

O Sr. Carneiro Leão - Apoiado. Quem contestou isso?
O SR. OTTONI - Contestou-o o nobre Deputaao pelo Pará, a quem
respondo.
Ora, à vista desta Lei, foram os Deputados autorizados a reformar a Constituição, criando um novo Poder Legislativo Provincial, para o que tinham evidentemente o direito de transportar parte das atribuições do-Poder Legislativo Geral
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para outra parte, porque era esta a sua missão - converter os Conselhos de Província em Assembléias Legislativas Provinciais - e esta conversão não podia
ter lugar sem que estas Assembléias tivessem uma parte do Poder Legislativo.
Mas não é isto o que disse o nobre Deputado pelo Pará, que entende
que, segundo este artigo, só a Assembléia Geral com a sanção do Imperador é
que forma o Poder Legislativo. Se acaso, pois, em vez de Constituição e Ato Adicional, se refundissem estes dois atos em um só corpo de doutrina, teríamos
uma nova Constituição, e em vez do artigo 13, outro que dissesse: "O Poder Legislativo no Império do Brasil é dividido em Poder Legislativo Geral e Poder Legislativo Provincial".
Tendo, pois, demonstrado que as Assembléias Provinciais são um Poder
Legislativo, estão elas nas circunstâncias dos outros ramos desse poder (salvo os
casos que, por exceção, estão marcados), e não há um Poder Moderador que tenha
o direito de as chamar à órbita das suas atribuições na parte dos direitos que lhes
foram conferidos, exclusivamente, pelo Ato Adicional. Ora, eu vejo pelo art. 6'?·,
que compete às Assembléias Provinciais a eleição dos Vice-Presidentes, verificação dos poderes de seus membros etc.; por conseqüência, não havendo uma exceção, no Ato Adicional, que determine que a Assembléia Geral tem inspeção
sobre estas funções que devem exercer as Assembléias Provindais, ninguém lhes
pode tomar contas, no exercício deste direito, senão a sua própria consciência.
Passarei, agora, a responder a algumas proposições do ilustre Deputado
pelo Pará e do nobre Deputado pela Bahia, que falou em último lugar. Os nobres
Deputados (como já disse, no princípio do meu discurso) tomaram em bastante
consideração as reflexões apresentadas na Casa pelo ilustre Deputado de Pernambuco; mas hão de me permitir que lhes diga que deixaram em pé todos os seus
argumentos.
O nobre Deputado pelo Pará começa dizendo que, tendo-se separado
do Poder Legislativo Geral uma pequena, bem que importante ramificação dele,
tudo o que não foi passado para esta ramificação deve-se entender que ficou existindo no Poder Legislativo Geral. Eis aqui um princípio que não posso contestar,
é um princípio que está consignado no Ato Adicional - tudo que não são atribuições expressamente concedidas às Assembléias Provinciais são do poder geral.
E o nobre Deputado entende que esta atribuição de que se trata não passou para
essa pequena, bem que importante ramificação? Se assim o entende, não se fez
cargo de o demonstrar; concordo pois no princípio, e para que ele servisse, na:o à
minha opinião, mas à do ilustre Deputado, era preciso que ele provasse que no
Ato Adicional não está a declaração - as Assembléias Provinciais têm o direito
de verificar poderes de seus membros. Como, porém, não podia fazer este achado,
·
o seu princípio a este respeito é um dos fundamentos da minha opinião.
Continua o nobre Deputado, declarando que o ilustre Deputado de Pernambuco se tinha limitado a fazer suposições que provaram que o legislador havia
sido na legislação do Ato Adicional inepto etc.; entretanto, o nobre Deputado
por Pernambuco estabeleceu seus princípios muito solene e categoricamente,
e estes princípios ainda não foram combatidos. Ele figurou, é verdade, várias hipóteses que foram censuradas pelo ilustre Deputado do Pará, o qual há de me
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perdoar que lhe diga que se enganou, quando supôs, no discurso do nobre Deputado de Pernambuco, que ele se reduzia a demonstrar que o legislador tinha sido
inepto etc. Por exemplo ...
O Sr. Souza Franco - Peço a palavra.
O Sr. Andrada Machado - Peço a palavra.

O SR. OTTONI - O nobre Deputado de Pernambuco diz (lê). "Vejamos,
agora, o que a este respeito disse o nobre Deputado pelo Pará: "Eu entendo que,
quando esta Câmara examina os diplomas de membros sobre cuja eleição não há
dúvida, é que verifica poderes; mas quando nulidades se apresentam, então, toma
resolução já sobre proposta da Comissão de Constituição, e não há aqui simples
verificação de poderes".
Ora, Sr. Presidente, não posso compreender esta diferença, ou antes,
esta distinção é inconstitucional. A Câmara dos Deputados não pode decidir por
si só, e sem a cooperação dos outros ramos do Poder Legislativo, senão naquela
parte em que o legislador lhe delegou certas 3:tribuições: creio que o nobre Deputado estará por este meu pensamento. Na Constituição, Capítulo 29 , Título 49 ,
onde se acham defmidas as atribuições da Câmara dos Deputados, vejo que esta Câmara não pode, por si, tomar resoluções que obriguem senão quando decreta a acusação dos Ministros ou Conselheiros de Estado, e quando verifica os poderes de seus
membros.
Ela tem, é verdade, atribuições especiais, como seja a iniciativa sobre certos
objetos etc.; mas isto é dependente de outros ramos do Poder Legislativo. O nobre
Deputado diz que, quando há nulidade, a Camara não procede sobre proposta da
Comissão de poderes, mas sim da de Constituição e Poderes; de sorte. que aqui
temos o direito da Câmara dos Deputados, a ser exata a distinção do ilustre Deputado, estendendo-se a tomar a Câmara, por si só, resolução para que a Constituição a não autoriza.
O nobre Deputado, como tem a palavra para explicar, me ilustrará, pois
que, atualmente, esta inteligência é superior à minha compreensão. Mas o nobre
Deputado, confessando que não há na Constituição artigo expresso que autorize
a Assembléia Geral a intervir nas eleições dos Deputados Provinciais, diz-nos: "Trata-se, muitas vezes, de atos que as leis não atribuem particularmente a alguém,
e que sendo, aliás, indispensáveis na sociedade, se devem julgar compreendidos na
regra geral etc." Aonde vai esta proposição? Se, acaso, todos os atos que se julgassem indispensáveis ...
O Sr. Souza Franco - E eu disse que esse ato era dos tais?

O SR. OTTONI - Se ele não é dos tais, para que veio esta tirada?
O Sr. Souza Franco - Para combater por dois lados.

O SR. OTTONI - O nobre Deputado falou em poder soberano, mas eu
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não sei qual é o poder soberano: só se considera o Poder Legislativo na nossa organização como poder soberano ...
O Sr. Souza Franco - Obrigado por essa.

O SR. OTTONI - É o que posso concluir ... Então, qual é o poder soberano que o nobre Deputado reconhece na nossa organização? Eu, pela minha
parte, com a Constituição na mão, não reconheço outro soberano que não seja
o povo brasileiro (apoiados); não reconheço outro que ele não seja (apoiados);
porque a soberania reside na Nação, e todos os poderes políticos são delegados
dela (apoiados); portanto, não sei qual é esse poder soberano de que falou o ilustre
Deputado.
Continua o nobre Deputado, dizendo que as Assembléias Provinciais
não são ramos do Poder Legislativo etc.; mas eu julgo ter já demonstrado o contrário.
O Sr. Souza Franco - Não são, não.

O SR. OTTONI - O nobre Deputado diz que não ... Pois queira, também, explicar esta outra distinção que excedeu a minha fraca inteligência: tinha o
nobre Deputado de Pernambuco declarado que as Assembléias Provinciais eram um
ramo do Poder Legislativo, o nobre Deputado pelo Pará contestou (disse ele), com
a Constituição na mão, que as Assembléias Provinciais fossem um ramo do Poder
Legislativo, mas concede que elas sejam uma importante ramificação deste poder.
Ora, não posso compreender esta distinção entre ramos e ramificação.
Continua o nobre Deputado, dizendo que as Assembléias Provinciais
estão para a Assembléia Geral assim como 1 está para 18. Ora, o nobre Deputado,
fazendo esta proporção, caiu em alguma contradição e reconheceu que as Assembléias Provinciais eram um Poder Legislativo; o nobre Deputado não desconhecerá que, em cada um dos dois membros de uma proporção, devem os termos ser
homogêneos entre si, e que não existindo esta homogeneidade, não pode haver
proporção. Por conseqüência, o nobre Deputado, quando diz que cada Assembléia Provincial está para a Assembléia Geral como 1 para 18, reconhece homogeneidade entre estes dois termos; logo, está em contradição com o que disse,
de não serem as Assembléias Provinciais um ramo do Poder Legislativo.
Continua o nobre Deputado, declarando que, pelo art. 49 do Ato Adicional, é limitada a autorização da verificação de poderes, e estabelece três casos
de limitação. Eu analisarei estas três limitações que o nobre Deputado estabeleceu como restringindo a autorização dada às Assembléias Provinciais, para verificarem os poderes de seus membros.
A primeira é que as Assembléias Provinciais, na verificação dos poderes, devem regular-se pelas leis eleitorais. Eu concordo com o nobre Deputado, mas
a questão é saber se há um outro poder que fiscalize se as Assembléias Provinciais
se regularam, devidamente, por essas leis na verificação dos poderes de seus membros; mas este outro poder de suprema inspeção é o que eu não reconheço, e cuja
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existência não está provada: é verdade que está limitada a atribuição que têm as
Assembléias Provinciais de verificarem os poderes pela outra obrigação qiie--o
Ato Adicional lhes impõe de se regularem pelas leis gerais a tal respeito; mas este
preceito constitucional, as Assembléias Provinciais o têm de cumprir como lhes
ditar a consciência. As Assembléias Provinciais têm na verificação dos poderes,
se vale a l~tra da Constituição, uma autoridade inteiramente igual à que tem,
por exemplo, o Senado, de verificar os poderes de seus membros. Suponhamos
que um indivíduo não foi legalmente eleito, mas o Senado o julgou tal e o reconheceu Senador; pode a Assembléia Geral ir anular o ato da verificação, feito
no Senado? Não, porque já disse que estas funções são exercidas por cada um
dos dois ramos do Poder Legislativo, conforme a consciência de cada um, e independentemente do outro.
Disse mais· o nobre Deputado que esta autorização é limitada pelo direito
que à Assembléia Geral da o art. 20 do Ato Adicional, de anular os atos legislativos provinciais. Vamos ler o artigo em que o nobre Deputado se estriba. (Lê.) Ora,
não posso compreender como do .direito de rever os atos legislativos possa o nobre
Deputado concluir essa limitação, na verificação de poderes; pelo contrário, esse
argumento do nobre Deputado vem, também, abonar a minha opinião. Aqui se
vê, estremado, pelo Poder Constituinte quais são· os casos únicos em que a Assembléia Geral tem suprema inspeção sobre as Assembléias Provinciais, e estes
casos únicos ocorrem quando a Assembléia Geral revê os atos legislativos provinciais e examina se eles estão de acordo com a Constituição do Estado. Se, pois,
são estes os casos únicos em que pode existir a suprema inspeção, como é que
pode ter lugar em outros casos? Não pode, demais, t'er lugar tal inspeção na verificação dos poderes, porque a verificação não é ato legislativo, e ainda que o fosse,
não está compreendida neste artigo.
Vamos ao terceiro, finalmente: o nobre Deputado teve a sinceridade de
declarar que a verificação de poderes estava limitada pelo art. 25 do Ato Adicional! Este artigo diz que, quando houver dúvida sobre a inteligência de qualquer
dos artigos, à Assembléia Geral compete explicá-lo, e é do direito que tem a Assembléia Geral de explicar qualquer dúvida, que o nobre Deputado deduziu o direito de limitar as atribuições das Assembléias Provinciais na verificação dos poderes! Este engano do nobre Deputado nasce da grande amplitude com que se
tem querido entender o art. 25 do Ato Adicional; já se interpretou restritamente
o Ato Adicional, limitando-se as atribuições das Assembléias Provinciais, e o nobre Deputado quer que continuemos a interpretar, limitando! Isto escapou à sinceridade do nobre Deputado; ele, certamente, não veio trazer com este argumento
grande reforço aos da sua opinião.
Continuou o nobre Deputado, enxergando grande inexatidão no ilustre
Deputado por Pernambuco, e não sei mesmo se contradição; atribuiu ao ilustre
Deputado por Pernambuco a opinião de conferir à Assembléia Geral o direito de
anular as primeiras eleições. Em primeiro lugar, direi que o nobre Deputado foi
inexato, atribuindo esta opinião ao ilustre Deputado por Pernambuco: este ilustre
Deputado me parece que não declarou que a Assembléia Geral tinha o direito de
anular as primeiras eleições ...
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O Sr. Cunha Azevedo - Não, nem tal idéia tive.
O SR. OTTONI - O que o ilustre Deputado me parece que declarou
foi que a Assembléia podia, sim, marcar na lei eleitoral os casos de nulidade ...

O Sr. Cunha Azevedo - Apoiado.
O SR. OTTONI - Por conseqüência, o nobre Deputado pelo Pará não
achou em contradição o ilustre Deputado por Pernambuco, porque a opinião dele
era muito diferente. O ilustre Deputado por Pernambuco, assim como eu, concede,
reconhece à Assembléia Geral o direito de marcar os casos de nulidade, tanto nas
eleições gerais como nas provinciais; o que, porém, não concedemos é que possa
alguém, que não seja a Assembléia Provincial respectiva, verificar a existência
desses casos de nulidade.
Disse mais o nobre Deputado: Compete à Assembléia Geral verificar a
resolução que ela tomou de anular os colégios de Piancó e Souza, se foi cumprida,
e como foi cumprida. Perdoe-me o nobre Deputado, está em equívoco: a Assembléia Geral não anulou os colégios de Piancó e Souza; foi a Câmara dos Deputados,
na verificação dos poderes de seus membros; como é que querem os autores da
resolução fazer intervir a Assembléia Geral em um ato que é só da Câmara - a anulação dos colégios de Piancó e Souza? É uma perfeita contradição.
O nobre Deputado disse mais, que o art. 4<? do Ato Adicional, sujeitando
as Assembléias Provinciais a dirigirem-se pelas regras decretadas pelo Poder Legislativo Geral, põe essas Assembléias sob a inspeção do Poder Geral. Perdoe-me,
ainda, o nobre Deputado, que aqui também labora em equívoco. Porque a Assembléia Geral prescreve regras, em virtude das quais se devem constituir as Assembléias Provinciais,. não se pode daí concluir que as Assembléias Provinciais estejam
debaixo da inspeção da Assembléia Geral. V amos ver quais são os colorários que se
poderiam tirar do princípio estabelecido pelo nobre Deputado. A Assembléia Geral
é que marca, quando faz as leis, as regras pelas quais o Poder Judiciário se dirige nas
suas funções; por conseqüência, se só porque a Assembléia Geral marca as regras,
em virtude das quais uma autoridade tem de dirigir-se, fica esta autoridade debaixo de sua inspeção; segue-se que o Poder Judiciário está debaixo da inspeção da
Assembléia Geral; porque a Assembléia Geral é quem marca as regras pelas quais
se dirige o Poder Judiciário: e onde vai a independência 'dos poderes, que a Constituição consagra? ...

O Sr. Souza Franco - Eu lhe responderei.
O SR. OTTONI - O nobre Deputado não dissimulou todas as dificuldades que havia na defesa de qualquer das resoluções que se discutem; ele confessou, francamente, que compreendia bem a impropriedade (note-se bem) que de
tais atos se praticassem pela Assembléia Geral; mas diz que a Assembléia Geral
pratica esses atos, em virtude das atribuições moderadoras. Ora, eu já mostrei ao
ilustre Deputado que não vejo, em parte alguma da Constituição, conferida essa

147

atribuição moderadora que o ilustre Deputado supõe: mas o ilustre Deputado
discutia onde estabeleceria esta atribuição, declarando ora que seria mais conveniente que esta atribuição estivesse no Poder Executivo, e noutra parte, no Judiciário. Isto mostra as dificuldades em que o nobre Deputado labora, para defender a sua opinião. Não sei como o nobre Deputado, que defende a intervenção
da Assembléia Geral nas eleições provinciais com o direito de suprema inspeção
como um poder superior a todos os poderes, que está encarregada de trazê-los
à ordem que a Constituição lhes marca, não sei como este supremo poder possa
ser delegado, e até delegado no Governo! Enfim, esse grande poder, esse supremo moderador, esse supremo poder de inspeção, achado fora da letra da Constituição por uma contradição flagrante, o ilustre Deputado julga-o tão insignificante que pode ser delegado, entregue às mãos de um Ministro! ...
O Sr. Souza Franco - Eu responderei ao nobre Deputado.

O SR. OTTONI - Finalmente, o nobre Deputado, depois de mais outras
observações na mesma conformidade (eu declaro que na questão do fato não entro,
porque, segundo meus princípios, me é indiferente), depois de algumas observações,
terminou, declarando que votava pela supremacia da Assembléia Geral.
O Sr. Souza Franco - Suprema inspeção.

O SR. OTTONI - Declarou que votava pela supremacia da Assembléia
Geral sobre os mais corpos políticos do Estado; aí, também, o nobre Deputado exarou bem o seu pensamento, o pensamento da onipotência parlamentar, por que
não posso compreender esta supremacia da Assembléia Geral; pela minha parte,
voto só pela supremacia da Constituição e das leis; quero que a Constituiça:o e as
Leis tenham tanta força, tanto vigor para as mais pequenas entidades políticas,
como para os primeiros corpos da Nação (apoiados), que todas, igualmente, respeitem e cumpram aquelas obrigações que o pacto fundamental a cada uma confere.
Passarei, agora, a fazer alguns ligeiros reparos sobre o discurso do ilustre
Deputado pela Província da Bahia.
O ilustre Deputado começou o seu discurso com a maior habilidade possível, habilidade que sempre apresenta quando discorre. Começou pela questão
de fato, pela questão de menor importância, como que para chamar sobre as eleições da Paraíba a atenção da Câmara; enfim, a questão menos importante teve a
prioridade do nobre Deputado. Mas isto, no meu modo de entender, o que prova
é que o mesmo ilustre Deputado estava bem convencido da fraqueza das razões
que poderia apresentar, apesar dos seus talentos, sustentando a outra parte, isto
é, a questão de direito. Já disse que não entrava, absolutamente, na questa:o de fato;
para mim é indiferente se houve ou não nulidade, nas eleições da Parmba, se se cumpriram ou não as leis eleitorais; discuto, somente, a questão de direito; e como julgo
que a Assembléia Geral não pode intervir nesta questão, é inteiramente escusado
discutir a questão de fato.
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O nobre Deputado, citando o § 99 do art. 15 da Constituição, também
fez dele o principal argumento com que defende as resoluções apresentadas pela
Comissão. O nobre Deputado disse que, se, porventura {lê), a Assembléia Geral,
em virtude deste princípio, não tivesse o direito de examinar se no Império há
uma entidade política, qualquer que fosse, nomeada ilegalmente, ele tiraria a
conseqüência de que este princípio ou não é dado à Assembléia Geral em sua
plenitude, ou é um princípio inteiramente inútil. Ora, Sr. Presidente, não posso,
de maneira alguma, convir no que disse o ilustre Deputado; em primeiro lugar,
se, acaso, o § 91:? do art. 15 dá por si só este direito de suprema inspeção, se tudo
quanto .se pode compreender debaixo das palavras - promover o bem geral da
Nação - está compreendido neste parágrafo, desnecessários seriam todos os outros capítulos ou partes da Constituição em que se marcam as atribuições e funções da Assembléia Geral; bastaria dizer-se a Assembléia Geral é instituída para
promover o bem geral da Nação, para velar na guarda da Constituição e das Leis ...

O Sr. Moura Magalhães - Mas, os modos? ...
O SR. OTTONI - Essa pergunta deveria eu fazer. Os modos por que a
Assembléia Geral vela na guarda da Constituição e das Leis, e promove o bem geral
da Nação estão marcados na Constituição; cada um dos ramos do Poder Legislativo
vela na guarda da Constituição e das leis pelos modos que lhe são próprios, consignados na Constituição: a Camara dos Deputados vela na guarda da Constituição acusando os Ministros de Estado que houverem aberrado da vereda traçada pela
Constituição e pelas leis; mas por que procede desta maneira? É porque há lei escrita, legem habemus; há um artigo que diz que a Câmara vela na guarda da Constituição, acusando os Ministros; há outro artigo que diz que o Senado vela na guarda da Constituição, processando os membros da Família Imperial, Senadores e
Deputados. Concebo que a Constituição inglesa podia ser muito bem definida
pelo § 99 do art. 15 da nossa Constituição: se se perguntasse quais s:ro as atribuições do parlamento onipotente da Grã-Bretanha, podia qualquer responder velar na guarda da Constituição e das leis, e promover o bem geral da Nação. Mas,
se nós nílo somos um parlamento onipotente como o da Grã-Bretanha, se temos
disposições na Constituição que restringem o Poder Legislativo e todos os outros
poderes, segue-se que este artigo que determina que a Assembléia Geral deve velar
na guarda da Constituição e das leis, deva ser subentendido pelos outros artigos da
Constituiç:ro - velar na forma e maneira por que a Constituição prescreveu. Bem
vê o nobre Deputado que, se acaso uma outra inteligência pudesse ser dada a este
§ 9Q , sendo semelhante atribuição conferida pelo Ato Adicional às Assembléias
Provinciais, que elasticidade não podiam as Assembléias dar-lhe!
Quererá o nobre Deputado que as Assembléias Provinciais tomem, pa.
si, os seus princípios, quando tratarem de explicar, de executar o artigo que
diz que elas velem na guarda da Constituição e das leis? Ah! Se alguma Assembléia Provincial pretendesse, fundada neste artigo, praticar um ato qualquer para
que não estivesse clara e expressamente autorizada por outro artigo, o nobre
Deputado seria o primeiro a erguer a sua voz contra essa Assembléia Provincial.
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Por que razão, pois; nã'o há de a lei ser igual para todos? Por que há de erguer a
sua voz eloqüente contra as usurpações da Assembléia Geral? Por que há de querer aumentar esse poder, já tã'o colossal, que tende a abranger tudo? Não vê o
nobre Deputado a que distância está o Pará, a que distância está Mato Grosso?
Que é preciso não apertar tanto os cordéis, para eles não arrebentarem?
Sr. Presidente, não sei por que fatalidade, folheando os discursos dos
ilustres Deputados que combatem a minha opinião, que defendem qualquer das
resoluções, a cada canto não acho senão argumentos contraproducentes; eu não
seria capaz de apresentar com tanta eloqüência um argumento em favor da minha
opinião, como o nobre Deputado pela Bahia; este nobre Deputado, contestando
o princípio do ilustre Deputado por Pernambuco: Quod !ex decit de uno, negat
de altero, disse que este princípio não tinha aplicação. (Lê.)
Desejava que o nobre Deputado meditasse bem sobre estas palavras do
seu discurso - É uma verdade, e este princípio só diz respeito a atribuições concedidas a qualquer entidade política. Porventura, o nobre Deputado acompanhará o ilustre Deputado pelo Pará na opinião de que as Assembléias Provinciais não
são entidades políticas? Creio que não. Se, pois, as Assembléias Provinciais são entidades políticas, então, na opinião do nobre Deputado, o princípio tem toda a
aplicqção; por conseqüência, tendo o Ato Adicional conferido à Assembléia Geral
a inspeção, em certos casos, sobre as Assembléias Provinciais, em todos aqueles
sobre os quais se calou, negou esta atribuição.
O nobre Deputado continuou (lê): "Quando a Constituição diz - esta
ou aquela autoridade tem tais atribuições - é evidente que esta autoridade na:o
pode exercer outras atribuições, além daquelas marcadas na Constituição e nas
leis."
Ora, que poderia eu dizer de mais eloqüente, em defesa da minha opinião?
Porventura a Assembléia Geral não é uma entidade política, não é uma autoridade
reconhecida pela Constituição? Logo, esta autoridade política reconhecida pela
Constituição não pode exercer outras atribuições além daquelas que lhe estão marcadas na mesma Constituição.
Depois de ter escapado ao nobre Deputado esta bela tirada, o nobre Deputado viu logo que os seus adversários poderiam dela ap:wveitar-se, e por isso quis
procurar um corretivo, e explicou-a por este modo. (Lê.) Mas, pergunto eu - o
Poder Supremo do Estado não é autoridade política que tem atribuições defmidas? ...
O Sr. Moura Magalhães ção: ergo ...

E uma delas é velar na guarda da Constitui-

O SR. OTTONI - Já expliquei ao nobre Deputado como pode o Poder
Legislativo Geral velar na guarda da Constituição e das leis . . .
O Sr. Presidente - O Sr. Ministro está na ante-sala; O Sr. Deputado
pode continuar o seu discurso amanhã.
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O SR.. OTTONI

-

Estava quase no flm do meu discurso, mas como

V. Exa. tem a bondade de permitir-me que continue amanhã ...
O Sr. Presidente - Pode continuar.
O Sr. Andrada Machado - Há d'e continuar.

Sessão de 16 de junho de 1840.
O SR. OTTONI - Continuarei a fazer algumas observações sobre o discurso do nobre Deputado pela Bahia. O nobre Deputado apresentou um argumento, o qual confesso me fascinou à primeira vista. O argumento a que aludo
é que, tendo a Assembléia Geral o direito de examinar os atos legislativos provinciais que fossem contrários à Constituiça:o, quando se apresentassem leis promulgadas por uma Assembléia Provincial que houvesse sido incompetentemente
organizada, devia a Assembléia Geral cassar estas leis.
Argumentou o nobre Deputado que, se a Assembléia Geral pode cassar
estas leis, porque nasceram de uma assembléia incompetente, é claro que pode
decidir da competência dessa Assembléia, que pode ir examinar se ela se constituiu legitimamente; por outras palavras, que pode intervir com o direito de suprema inspeção, na verificação de poderes.
Creio que sou flel na exposição do argumento do nobre Deputado; mas
este argumento, que à primeira vista fascinou-me, cede facilmente à análise. O nobre Deputado diz que, visto que a Assembléia Geral pode anular as leis que forem
contrárias à Constituição, quando tratar desta anulaça:o, pode exercer essa inspeção, e julgando incompetente essa Assembléia Legislativa Provincial, considerar
as leis promulgadas por ela como contrárias à Constituição. Bem vê o nobre Deputado que, aqui, resolve a questão com a própira questão. Qual é a questão? É a
competência ou incompetência de poder a Assembléia Geral examinar o modo
por que se aéha constituída qualquer Assembléia Provincial. Mas o nobre Deputado disse que, quando a Assembléia Geral for rever os atos provinciais, pode
anulá-los, porque a Assembléia Provincial se constituiu incompetentemente. Quando há de a Assembléia Geral decidir que a Assembléia Provincial se constituiu
incompetentemente? Quer-se que seja nessa ocasião em que trata de rever os atos
provinciais. Mas, o que se trata de discutir é se a Assembléia Geral pode examinar
a competência com que a Assembléia Provincial se constitu,iu. Por conseqüência,
o argumento cede a estas observações: nihil agit exemplum !item quod lite resolvit.
O nobre Deputado disse que, em virtude do art. 20 do Ato Adicional,
a Assembléia Geral pode examinar se certos atos legislativos provinciais são contrários à Constituição; e ele considera contrários à Constituição todos aqueles
que emanaram de um poder incompetente. Ora, vejamos o que diz o Ato Adicional;já ontem o li, tornarei agora a fazê-lo. (Lê.)
A Constituição, isto é, o Ato Adicional, considera, portanto, quatro
hipóteses unidas em que podem os atos legislativos provinciais ser cassados, pelo
Poder Legislativo Geral. Uma dessas hipóteses é quando os atos legislativos pro151

vinciais ofendem a Constituição; ora, se nesta hipótese estivesse compreendido
tudo aquilo que, direta ou indiretamente, possa ofender a Constituição, esta hipótese, por si só, bastaria; mas o legislador não quis que a esmo pudessem ser cassados pela Assembléia Geral todos os atos legislativos provinciais que, direta ou
indiretamente, ofendessem a ConstituiçãÓ e as leis; e tanto não quis isto, que especificou outras hipóteses. Fez mais três: quando esses atos legislativos ofendem os
tratados; quando ofendem direitos das outras Províncias; ·e, finalmente, quando
deles resulta prejuízo dos impostos gerais. Bem se vê que estas três hipóteses poderiam estar incluídas na primeira, se essa primeira tivesse a amplitude que o nobre
Deputado quis dar-lhe.
Mas, como o legislador especificou estas outras três hipóteses, claro está
que não quis que, na primeira, se pudessem compreender outras, isto é, tudo quanto
direta ou indiretamente pudesse considerar-se como ofensivo da Constituição; quis,
pois, o legislador estatuir, nesta primeira exceção, que somente pudessem ser revogados estes atos em que, direta e imediatamente, se ofendesse a Constituição do
Império; por isso marcou as outras três hipóteses, que seriam ociosas, se a primeira
pudesse ter a generalidade que o nobre Deputado quis dar-lhe; e bem vê o nobre
Deputado que nunca se deve supor que o legislador use de palavras ociosas.
Se, quando se trata de verificar se os atos legislativos de uma Província
são contrários à Constituição, pudesse entrar em discussão a competência r>u incompetência com que a Assembléia Legislativa Provincial se constituiu, seria preciso que, no Ato Adicional, viesse prevenida mais essa hipótese, isto é, devia dizer
o Ato Adicional: A Assembléia Geral não pode anular os atos provinciais contrários à Constituição, que ofendam os tratados e direitos das outras. Províncias,
os impostos gerais e os que emanarem de uma assembléia que tenha constituído
incompetentemente. Mas, esta última hipótese não existe nesse artigo do Ato
Adicional; logo, não pode ser admitido o argumento do nobre Deputado, que
tendo-me fascinado ao princípio, cede à análise.
Deixarei de parte algumas outras observações do nobre Deputado, a
que julgo já ter respondido em outra parte do meu discurso, e limitar-me-ei àquelas a que ainda o não fiz. O nobre Deputado estabeleceu uma hipótese que nã'o
posso bem compreender, e que bem desejaria que ele tivesse a bondade de explicar.
Disse o nobre Deputado: Suponhamos que passe a organização ilegal
de uma Assembléia Provincial qualquer, e um Deputado dessa Província é chamado para o Ministério ...

O Sr. Moura Magalhães - Um Deputado geral.
O SR. OTTONI - Então, perdoe-me o nobre Deputado, a sua hipótese
reduz-se a supor que possam existir, em uma mesma Província, dois corpos eleitorais

O Sr. Moura Magalhães - Não.
O SR. OTTONI
pudesse explicar ...
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-

Então, não compreendo; se o nobre Deputado me

O Sr. Presidente -

O nobre Deputado pode, querendo, dar

a explica-

ção.

O Sr. Moura Magalhães - Eu figurei a hipótese de uma Assembléia Legislativa Provincial, ilegalmente eleita em exercício de suas funções; figurei o caso em
que um Deputado dessa Província era chamado ao Ministério; então, devia proceder-se a uma nova eleição, em virtude do que dispõe a Constituição; suponhamos
que essa eleição fosse feita pela mesma maneira por que o foi a eleição dos Deputados provinciais; nesse caso, reconhecendo a Assembléia Geral tais irregularidades,
não daria assento ao no~o Deputado, ou ao mesmo, se fosse reeleito, e então teríamos uma confusão inexplicável, isto é, que uma Assembléia Provincial, ilegalmente eleita, estaria em exercício de suas funções, e que um Deputado geral, nomeado pela mesma maneira por que o foram os Deputados provinciais, não tomaria
assento na sua respectiva Câmara.
O SR. OTTONI - Bem; mas a sua hipótese não pode ter lugar de maneira alguma, porque, quando um Deputado é nomeado Ministro, procede-se à
nova eleição, e· esta eleição é feita pelo corpo eleitoral que a Câmara dos Deputados no princípio da Legislatura reconheceu competente, e não pelo que elegeu os Deputados provinciais.

O Sr. Moura Magalhães - E as fórmulas, as maneiras?
O SR. OTTONI - Das fórmulas e maneiras, se a eleição é de Deputado geral, julga a Câmara dos Deputados; se a eleição é provincial, julga a Assembléia Provincial, e não sei o que pode haver, aqui, de confusão inexplicável.
Suponhamos que um dos nobres Deputados pela Província de Sergipe é nomeado para o Ministério: a Assembléia Provincial que atualmente está em exercício
em Sergipe não foi nomeada pelos eleitores que nomearam os Deputados que se
sentam nesta Casa, mas sim por aqueles que escolheram o Senador, ultimamente
eleito por aquela Província; se um nobre Deputado de Sergipe, digo, for agora
nomeado para o Ministério, a que corpo eleitoral se há de recorrer para a eleição
do que o deve substituir? Deve ser ao corpo eleitoral que a Câmara dos Deputados reconheceu, ultimamente, como competente. Por conseqüência, não tem
nada a eleição dos Deputados à Assembléia Geral com as eleições que possam ter
tido lugar para Deputados provinciais; as eleições gerais são independentes das
eleições provinciais.
Mas, figurarei outra hipótese, na qual se podem seguir os inconvenientes e
a confusão que teriam lugar, a ser exata a opinião do nobre Deputado, ou antes,
examinarei o que tem ocorrido na Província de Sergipe, desde o princípio desta
Legislatura. As eleições gerais de 1836, naquela Província, foram reputadas nulas
por esta Casa, mas os Deputados provinciais eleitos nessa mesma ocasião, em
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virtude do direito de verificarem os seus poderes, constituiram-se em Assembléia
Provincial e tiveram dois anos de sessão; e esta Legislatura, nomeada em 1836
pelos mesmos eleitores que elegeram os Deputados gerais, e que foram julgados
nulos, durou até 1838. Tratou-se de· proceder a novas eleições de Deputados provinciais para a presente Legislatura, e entendeu-se que se podia mandar fazer essas
eleições pelo corpo eleitoral ·que elegeu o Senador; este corpo eleitoral nomeou
os Deputados provinciais que se convocaram ultimamente, constituíram-se em Assembléia Provincial, e estão trabalhando em Sergipe; isto, sem atender-se, em
coisa alguma; à marcha que seguiu a eleição dos Deputados gerais: a Assembléia
Provincial constituiu-se, e ninguém invocou, nesta Casa, o direito de suprema
inspeção, para se julgar dos seus atos ou das suas eleições. A Câmara dos Deputados, também, pelo mesmo direito de verificação de poderes, julgou que a primeira eleição era nula e mandou convocar novo corpo eleitoral, o qual nomeou
os Deputados que agora se sentam nesta Casa.
Sr. Presidente, vou mostrar, com a letra clara e terminante do Ato Adicional, que não podein as coisas correr por outra maneira diferente da que tenho
exposto, isto é, que as Assembléias Provinciaís podem verificar os poderes de seus
membros, sem que a Assembléia Geral tenha a menor interferência nessa verifi, cação. O Ato Adicional foi promulgado em 1834, e nele se determinou que a primeira legislatura provincial duraria três anos, e autorizou-se a cada uma destas
assembléias para marcar o dia da sua reunião; e somente a designação da época
em que deverá começar a primeira sessão foi deiXada ao Governo.
Em diferentes Províncias, como a de São Paulo e de Minas, marcou-se
por atos legislativos o dia em que deviam reunir-se essas assembléias, e designaram
os meses de janeiro e fevereiro.
Acabou-se o período da Primeira Legislatura destas Províncias (e outras
estã'o no mesmo caso), e, em janeiro e fevereiro de 38, reuniram-se os Deputados
provinciais, eleitos pelos eleitores que nomearam os Deputados gerais que tinham
de tomar assento em 3 de maio desse ano. Na conformidade da· Constituição, passaram estes Deputados provinciais a verificar os seus poderes, quando ainda não
estava um corpo eleitoral reconhecido pela Câmara dos Deputados. Houve verific
cação de poderes, e como procederam os Deputados destas Províncias? Inteiraramse do processo eleitoral, julgaram-se devidamente eleitos, e constituíram-se; entretanto, a Câmara dos Deputados, ainda nã:o reunida nem constituída, mal podia
ter interposto seu juízo sobre a legitimidade dos eleitores!
Ora, supondo que, em qualquer destas Províncias, tivesse havido irregularidade na eleição, pergunto: Qual é o remédio que dá o Ato Adicional? Os nobres Deputados nã:o o acharam, porque, exercitando um direito que ninguém lhes
contesta, as Assembléias Provinciais tinham marcado para a sua reunião um dia
anterior ao da reunião dos Deputados gerais. E pergunto: Antes da reunião da Assembléia Provincial, podia ter lugar, a pretexto de irregularidades verdadeiras ou
supostas, o adiamento, como teve lugar na Província da Para1ba?
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A opinião do Governo Geral é que tal adiamento não podia ter lugar,
e creio que esta é a opinião de todo mundo; ninguém quererá que o Presidente
possa adiar uma entidade que não existe (apoiados); por conseqüência, se ntro
há remédio algum, se, na conformidade das disposições do Ato Adicional, é possível, em muitos casos, que se reúnam os Deputados provincia±s para reconhecerem a regularidade de suas eleições, antes que se tenha constituído esse outro
poder a quem se quer dar a suprema inspeção, para reconhecer a legalidade do
corpo eleitoral, o que se segue? Segue-se a não-existência desse poder; segue-se
o que tenho demonstrado, isto é, que as Assembléias Provinciais têm o direito
de verificar os poderes de seus membros,- e que, neste direito, têm tanta amplitude como os ·dois ramos da Assembléia Geral, e que a execução das disposições
do Ato Adicional, em virtude das quais eles devem dirigir-se, é confiado ao bom
senso das Províncias ou dos indivíduos que elas elegerem.
Argumentou o nobre Deputado que, tendo os Conselhos Gerais de Províncias o direito, pelo artigo 76 da Constituição, de verificarem a legalidade da
eleição de seus membros, e podendo a Assembléia Geral intervir nesta decisão,
podia também intervir na verificação dos poderes dos Deputados provinciais,
porque - disse ele - as Assembléias Provinciais não são mais que Conselhos Gerais
reformados. Aqui, também, o nobre Deputado resolveu a questã'o com a mesma
questã'o, partindo da hipótes~ de que a Assembléia Geral podia intervir na verificação dos poderes dos membros dos Conselhos Gerais; mas eu creio ter muito
boas razões para negar que a Assembléia Geral tivesse tal direito.
O artigo 7.6 é muito lato, não admite restrição. E por que direito havia a
Assembléia Geral de intervir na verificação dos poderes dos membros dos Conselhos Gerais? Pelo direito de suprema inspeção? Mas esse direito, já eu mostrei que
não existia.
Mas quero conceder que a Assembléia Geral pudesse intervir em tal verificação a respeito dos Conselhos Gerais; nem por isso se pode concluir que ela
possa ter igual· intervenção a respeito das Assembléias Provinciais, porque os Conselhos Gerais não formavam um ramo do Poder Legislativo como formam as Assembléias Provinciais.

O Sr. Moura Magalhães - Era deliberativo.
O SR. OTTONI - Deliberativo, mas na-o legislativo. Logo, não se pode
dos Conselhos Gerais tirar conclusa-o para as Assembléias Provinciais.
O nobre Deputado declarou uma coisa que eu, ardentemente, desejaria
que fosse verdadeira; e é que a Câmara dos Deputados não pode abusar ...

O Sr. Moura Magalhães - Nesta hipótese.
O SR. OTTONI - Sim, nesta hipótese de verificação de poderes, disse
o nobre Deputado que a Câmara dos Deputados não pode abusar. Se eu pudesse
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falar contra o vencido, e se o nobre Deputado me permitisse folhear os documentos que existem na pasta da Comissão de Poderes, pertencentes a legislaturas anteriores, e talvez mesmo a esta, eu poderia apresentar ao nobre Deputado argumentos muito convincentes para mostrar-lhe que essa lisonjeira suposição na:o
é exata, e que esta Câmara pode sair, muitas vezes, por motivos de conveniência talvez mal entendidos, da linha de seus deveres. Se eu quisesse falar contra
o vencido, digo, citaria talvez o exemplo das célebres eleições das Alagoas, na
Legislatura passada, que foram reconhecidas legítimas; mas na:o quero falar nisto,
não quero ir buscar argumentos na pasta da Comissão de Poderes.
Mas, o nobre Deputado disse que é impossível que 18 Províncias se combinem para nomear ilegalmente seus representantes. Perdoe-me o nobre Deputado,
não é preciso que as 18 Províncias se combinem, para termos uma Câmara de Deputados incompetentemente eleita.
Suponha o nobre Deputado que o atual Presidente da Bahia, o Sr. Tomaz
Xavier Garcia de Almeida (não sei se é atual ou ex); suponhamos que ele continue
a ser Presidente da Bahia até as próximas eleições gerais; suponha o nobre Deputado tem dito, e o conceito de que esse Presidente goza, não é homem de recuar
diante de qualquer consideraçno, porque para ele considerações de leis, de constituição etc. são coisas muito pequeninas, quando quer chegar aos seus fins (ao
menos nisto o nobre Deputado concordará comigo); suponhamos que este Senhor
impõe uma eleição à Província da Bahia, e que consegue arranjar 14 diplomas em
favor de indivíduos que estejam longe de obter os sufrágios da maioria sensata da
Província - teremos, para a sessão preparatória da primeira sessão da próxima legislatura, com bons ou maus diplomas, 14 criaturas do Sr. Tomaz Xavier.
Suponhamos, também, que o Sr. Bernardo Jacinto da Veiga (a respeito
do qual se podem aplicar quase todas as acusações que os nobres Deputados têm
feito ao Presidente da sua Província), suponhamos que ele, pelo mesmo caminho,
consegue - não iludir a maioria da Província de Minas, porque isso não temo arranjar, porém, 20 diplomas para 20 indivíduos destes que o apóiam, que o sustentam e que lhe dão a mão: 20 com 14 são ...

O Sr. Moura Magalhães - São 34.
O SR. OTTONI - ... 34, o nobre Deputado já fez a soma. Ora, é sabido
que, nas sessões preparatórias, é estilo não comparecerem muitos dos eleitos; suponhamos, pois, que além dos 34 viessem mais 19; haveria número suficiente para a
Câmara se constituir, e teríamos, pela força dos 34 votos, constituído uma coisa
chamada Câmara dos Deputados, filha somente dos escândalos dos Srs. Tomaz
Xavier e Bernardo da Veiga.

O Sr. Moura Magalhães - E o Poder Moderador?
O SR. OTTONI - Mas o nobre Deputado disse que isto não era possível,
e já vê que bastava a aliança destes dois moços, para haver uma Câmara de Deputados incompetentemente eleita e irregular, uma Câmara que não exprimiria a von156

tade da maioria de suas respectivas Províncias. Por conseqüência, não é exato o
que o nobre Deputado diz, isto é, que não pode haver abusos; pode havê-los, e
muito consideráveis. E esses abusos, o que provam é que não há instituições humanas perfeitas, nem as pode haver no mundo; a tanto não pode atingir a mísera
humanidade. Os abusos não inerentes às instituições.
Não me farei cargo de responder a várias outras proposições do ilustre
Deputado, porque já tenho sido nimiamente prolixo, e peço perdão à Câmara
por a ter ocupado tanto tempo. Não continuarei mais nas observações a que me
levariam ainda as considerações do nobre Deputado. E termino aqui o meu discurso, votando contra os dois pareceres em discussão; contra essa tendência centralizadora, nimiamente pronunciada, dos que se apresentam, querendo que a
Assembléia Geral absorva todas as prerrogativas das Assembléias Provinciais; e votando, em último lugar, contra a onipotência parlamentar, que outra coisa não é
essa supremacia apregoada pelo nobre Deputado do Pará.
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FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE MAR

SesSão de 7 de julho de 1840

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, eu estava resolvido a não tomar parte
na discussão, cingindo-me às observações que V. Exa. tinha feito, quando entrou
em discussão o art. 29 , e mesmo para abraçar o conselho do nobre Deputado de
Minas, que teve a bondade de fazer, na Casa, observações a respeito do desperdício de tempo; mas eu observo que a discussão não tem tomado a direção que
V. Exa. quis dar-lhe: o nobre Deputado que me precedeu fez uma disssertação a
respeito do recrutamento, quando isto não está em discussão.
O Sr. Presidente número de 4 mil praças.

Deu a razão por que poderia talvez votar contra o

O SR. OTTONI - Eu não censuro a V. Exa.; quis só mostrar que a discussão não tinha tomado a direção que V. Exa. indicou, porque, além da dissertação do recrutamento, que podia ter todo o cabimento na discussão do art. 89,
também o nobre Deputado do Ceará já havia divagado, quando falou nas viagens
de longo curso etc., que era próprio da fixação de forças ordinárias; quando tratou das habitações dos oficiais, e com as censuras que fez a alguns deles, e várias
outras ·observações que têm dado à discussão uma direção diferente daquela de que
V. Exa. tratou. Aludira que o meu nobre colega de Minas, tão econômico e zeloso
dos momentos desta Câmara ...
O Sr. Antunes Corrêa - Peço a palavra.

O SR. OTTONI - . . . não tivesse tomado a palavra para chamar estes
nobres Deputados à ordem: mas, julgara o nobre Deputado que o tempo só se
perde quando fala a Oposição?
O Sr. Antunes Corrêa - Não.

O SR. OTTONI - Então, ponha cobro nisso (risadas) e diga aos do seu
lado que sejam econômicos de tempo.
Quando se me entregou o Jornal, a primeira coisa que vi foi o discurso
do nobre Deputado, e me causou bastante admiração; é verdade que não o achei
exatamente com as suas observações sobre os alhos e bugalhos de que estava cheia
a arca de Noé.
O Sr. Antunes Corrêa - Pois não viu que continua!
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O SR. OTTONI - Não sei.

O Sr. Antunes Corrêa - Nem eu. (Risadas.)
O SR. OTTONI - Há de me permitir o meu nobre colega que lhe diga
que isto, que observa hoje, é doença de muitos anos, e talvez incurável; e dê-me o
nobre Deputado licença mesmo para declarar que acho algumas vantagens nesta
doença.
Sr. Presidente, costuma-se querer fazer com que a Oposição carregue
com grande responsabilidade, porque toma o tempo da discussa"o, porque fala
muito e incomcxia os Srs. Ministros com interpelações escusadas, e a Maioria aproveita-se destas recriminações que ela lança na Câmara, e que o Governo faz espalhar pelos periódicos que paga, para fazer crer ao País que, a na-o ser o tempo que
a Oposição consome, ele teria de ser bem aventurado com medidas de grande
interesse, e que já teria desfrutado os bens resultantes da ordem e tranqüilidade
pública.
Entretanto, Sr. Presidente, não há nada mais mal fundado: e eu trarei,
para provar o que acabo de dizer, o que aconteceu em 1838, em cuja sessão o
nobre ex-Ministro da Fazenda, Deputado pela Bahia, que pertenceu ao Gabinete
de 19 de Setembro, enquanto a Oposição tomava parte nos debates, batia repetidas vezes na sua Pasta, declarando-nos que estava prenhe de importantíssimas propostas que não vinham à luz, porque a Oposição tomava o tempo. Calou-se, porém,
a Oposição; teve o Ministério três meses de ditadura parlamentar, e nada se fez.

O Sr. Presidente em discussão.

Lembro ao nobre Deputado que se cinja ao que está

O SR. OTTONI dício de tempo ...

Estou fazendo algumas observações sobre o desper-

O Sr. Presidente fiXaça-o de forças de mar.

O que está em discussão é o art. 2<? da proposta de

O SR. OTTONI - Eu tinha de fazer algumas considerações sobre as
observações que se nos fizeram sobre o desperdício do tempo; mas obedeço à
advertência que V. Exa. me faz: em outra ocasião, provarei ao nobre Deputado que
esta acusação é inteiramente infundada; prová-lo-ei com o aresto de 1838, quando o
Gabinete, durante três meses de silêncio da Oposição, tendo uma maioria compacta
e cerrada, e tendo-nos prometido que faria muitas propostas que, por causa da
Oposição não tinham aparecido - V. Exa. sabe o que resultou e quais foram as
propostas que se nos apresentaram! Por conseqüência, são declamações vagas, por
meio das quais se quer fazer carregar a Oposição com os pecados da Maioria.
Sr. Presidente,· como não posso desenvolver-me a respeito deste tópico
como pretendia, terei de fazer algumas considerações a respeito do art. 2<?; mas,
antes de encetá-las, desejo pedir a S. Exa. o Sr. Ministro, que, se alguma das minhas
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expressões houver de suscitar algum riso, ou na Casa, ou mesmo nos espectadores,
S. Exa. não se enfade, e que haja de considerar que o riso é, muitas vezes, uma ação
involuntária como o bocejo, como o ato de espirrar, e não está nas forças do indivíduo que ri o conter-se. O Sr. Ministro deve, pois, agastar-se menos, quando na
Casa aparecer algum riso; pois estou persuadido de que nem a Casa, nem os espectadores quando se riem, têm por fJm escarnecer de S. Exa. nem do Governo; mas é
um ato simpático e involuntário a que se não pode resistir. V. Exa. há de lembrar-se
do que aconteceu, o ano passado, com a leitura de uma emenda de um nobre Deputado pela Paraíba, que excitou repetidas vezes a hilaridade da Câmara; e o Sr.
Presidente, que então ocupava a cadeira, teve um tão grande frouxo de riso, que foi
obrigado a ler a emenda por partes, porque o frouxo de riso não lhe permitiu que a
lesse por uma só vez; não se agaste, pois, S. Exa., que as risadas não provam escárnio, nem são falta de respeito com a Casa, nem para com S. Exa.
Sr. Presidente, eu votaria pelas quatro mil praças que se pedem (pelas
quatro mil e quinhentas, de modo nenhum}, sem dúvida alguma, se, acaso, o Gabinete atual me inspirasse confiança de que empregaria devidamente esta força, que a
empregaria de maneira que pudesse conseguir os fms que o Corpo Legislativo tem
tido, quando tem decretado tanta força nos anos anteriores, isto é, que obtena a
pacificação do Império.
Mas, Sr. Presidente, o Gabinete atual não inspira confiança alguma; e se
não tenho nele confiança, como hei de dar estes quatro mil homens? Se o Gabinete
atual lançasse mão dos recursos que tem à sua disposição pelas leis atuais, estou
plenamente convencido de que, quando começasse o ano fmanceiro de 1,841 a
1842, o Império estaria pacificado, e esta é mais uma razão para não votar pelo
artígo que está em discussão: porque creio que, com os recursos que o Governo
tem, se ele quisesse ser um governo nacional e não de camarilhas e de partidos,
estou persuadido, digo, de que o Governo, apoiado nas simpatias nacionais, cercado
de prestígio e de força, conseguiria pacificar o Império em poucos meses, antes de se
terminar o ano fmanceiro que começou no 1<? deste mês. Por conseqüência, julgo
que, para o ano financeiro que há de começar em julho de 1841, é ocioso decretar força extraordinária, se tivermos quem bem nos governe.
Não seria ocioso, se acaso o Ministério atual ou outro semelhante continuasse a governar o País; porque, então, em 1844 o Império ainda não estaria
pacificado.
Eu disse que o Ministério atual não me inspira confiança, e tenho por vezes
declarado os motivos; mas não posso deixar de apontar como motivo uma circunstância que se passou na Casa, há poucos dias, quando se discutiu o artigo 1<? da
proposta. É o comportamento do Sr. Ministro da Marinha e do Império, a respeito
do Presidente de Alagoas. Quando se encetou a discussão, três ou quatro nobres
Deputados daquela Província pediram a palavra, e dois fizeram interpelações contra
o Presidente das Alagoas, falando a respeito da maneira escandalosa por que se fazia
o contrabando naquela Província; S. Exa., sem proceder a maiores informações,
declarou, imediatamente, que o Sr. Cansanção do Sinimbu não convinha na Província; de maneira que o público e eu ficamos em geral convencidos de que o
Governo Imperial demitia o Sr. Cansanção de Sinimbu por ser ele, senão o primeiro
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contrabandista, ao menos o protetor decidido do contrabando; entretanto, não
posso persuadir-me de que assim fosse, enquanto o nobre Ministro não declarar os
motivos que teve para lançar tamanha odiosidade sobre. este -cidadão, e nem devo
convencer-me de que fossem estes os verdadeiros motivos da demissão. São, sim, as
transações honrosas; a deputação das Alagoas ameaçou o Ministério de lhe retirar o
seu apoio, se o Sr. Cansanção de Sinimbu fosse conservado. As interpelações que os
nobres Deputados fizeram são muito significativas, e assim se explicam naturalmente. Vê lá! Se acaso conservais o Sr. Cansanção do Sinimbu, nós passamos para a
Oposição! Ora, o Governo atual, que precisa ter maioria, e que sacrifica muitas
considerações que acho que não devera sacrificar, imediatamente, apressou-se a
dizer que demitia aquele Presidente.
Ora, não estando para mim demonstradas as prevaricações do Sr. Cansanção do Sinimbu, eu devo acreditar que estava ele para com o Governo na razã'o do
Sr. Tomaz Xavier: o Sr. Tomaz Xavier, segundo dizia o Sr. Ministro da Justiça, no
Senado, merecia a confiança do Ministério atual; o Sr. Ministro da Justiça disse: "Eu
estou convencido de que o Sr. Tomaz Xavier poderia continuar a administrar a
Província da Bahla e a prestar os serviços que são próprios da sua energia; entretanto, a conservação deste Presidente pode causar algum parcelamento ou fracionamento da Câmara, e, por isso, devia demiti-lo".
Por conseqüência, o Ministério atual, segundo esta declaração do nobre
Ministro da Justiça (não me cansarei de o repetir), está pronto a sacrificar a servidores que ele julga muito capazes de continuarem a prestar serviços nos cargos que
ocupam, quando deste sacrifício lhe pode resultar o benefício de evitar algum
parcelamento da Câmara dos Deputados; visto que ...
O Sr. Presidente - Não posso deixar de dizer ao nobre Deputado que está
fora da ordem.
O Sr. Moura Magalhães - Peço a palavra pela ordem.

O SR. OTTONI - Se me não é lícito dizer os motivo por que não tenho
confiança no Ministério, não continuarei; mas eu não voto pelas forças, porque não
tenho confiança no Ministério; e é mister que eu declare perante o meu País e a
Câmara os motivos por que não tenho confiança; e é por isso que julguei dever
apresentar estas razões ...
O Sr. Presidente -

Isso tinha lugar, quando se discutiu o artigo 19

O SR. OTTONI -Perdoe-me V. Exa. No artigo 19, trata-se da fixação de
forças ordinárias: mas este é muito mais melindroso, e exige, para ser executado,
que o Governo esteja cercado de muito prestígio e confiança; e eu níro posso confiar
forças extraordinárias a um Governo no qual não tenho confiança; e como a não
tenho, preciso mostrar as razões do meu voto, recusando-lhe essa força; mas V. Exa.
decida.
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O Sr. Presidente -

Pode o nobre Deputado continuar, mas cingindo-se

à matéria do artigo 2'? .

O SR. OTTONI - Mas quando um Deputado não dá as forças extraordinárias, porque não tem confiança no Governo, parece que deve dar os motivos
por que lhe retira a sua confiança. V. Exa. há de me perdoar; eu não quero continuar contra a opinião de V. Exa., desobedecendo à sua advertência; mas, eu julgo que ela não é acertada. Todavia, sujeito-me à deliberação da Câmara; se V. Exa.
julga que estou fora da ordem, rogo-lhe que tenha a bondade de consultar a Câmara a esse respeito.

O Sr. Presidente - Eu cumpro com o meu dever, fazendo que a discussão não saia fora da ordem; sem sair dela, o nobre Deputado pode dar as razões
que tem para votar contra o artigo.
O SR. OTTONI - Por isso mesmo que V. Exa. se tem portado com
tanta imparcialidade (apoiados~, imparcialidade que me faço cargo de muito elogiar (apoiados), a minha desobediência a V. Exa. acarretaria sobre mim mais odiosidade; e eu não quero que o público diga que continuei a falar contra a opinião
de V. Exa. Se V. Exa. me permite, eu continuarei; do contrário, não direi mais
nada.

O Sr. Presidente - Eu já disse qual era a minha opiniã'o; entendo que
o nobre Deputado pode dar as razões que tem para votar contra, cingindo-se o
mais possível à matéria do artigo.
O SR. OTTONI ~ Procurarei expor o mais resumidamente os motivos
por que não tenho confiança no Governo.

O Sr. Moura Magalhães - Isto não é desta discussão.
O SR. OTTONI - Há de perdoar que diga que não tomava este conselho, quando o nobre Deputado fazia oposição ao Gabinete 1C! de Setembro.
Então, em qualquer questão, mesmo inteiramente particular, não em uma proposta do Governo, o nobre Deputado achava motivos para dilatar, consideravelmente,
a discussão; entretanto, hoje, os princípios do nobre Deputado parece-me que são
outros! Lembre-se o nobre Deputado que estou justamente na posição que o nobre
Deputado ocupava a respeito do Ministério 19 ·de Setembro; não queria para os outros o que não quereria para si.

O Sr. Moura Magalhães - Muito justo, nem eu quero.
O SR. OTTONI - Recorde-se o nobre Deputado dos fins da sessão do
ano passado, e da do princípio deste ano; recorde-se das discussões do Senado,
onde o nobre Deputado tanto divagou a respeito do Ministério 1<? de Setembro, e,
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principalmente, a respeito do nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros, a quem
parece que o nobre Deputado hoje apóia.

O Sr. Moura Magalhães - Isto é o que o senhor não sabe.
O SR. OTTONI - Parece-me, não o afirmo. Enfim, não continuarei
no tópico em que fui interrompido; já expus a S. Exa. um dos motivos da minha
falta de confiança, que é a demissão de servidores honrados, isto é, que o Governo
julga tais em sua consciência, e que, entretanto, são sacrificados ao receio dos aparcelamentos.
Folguei muito com a declaração que fez S. Exa. de que havia mandado
desarmar a fragata Prz'ncipe Imperial, e fazê-la recolher ao Rio de Janeiro. Havia
toma@ nota para interpelar S. Exa. a respeito desta fragata. Entre nós, tem-se
ado'i:àdo um estilo ·que me parece bep1. pouco própri,o para dar fOnsideração e
prestígio ~ oficialidade da nossa armada. O estilo a que aludo é o de transformarem-se os oficiais de Marinha em carcereiros. Em diferentes Províncias, as embarcações de guerra são convertidas em presigangas, e os oficiais de Marinha em carcereiros; e mesmo parece que vão ordens secretas aos bacharéis dessas Províncias,
para serem lançados os infelizes nos porões dessas presigangas; não é lícito aos
desgraçados que ali jazem ver a luz do dia, estando carregados de ferros lá nos
porões. Sem dúvida, isto contribui, poderosamente, para tirar a força moral a uma
corporação tão respeitável, como é a da armada; e como a fragata Prz'ncipe Imperial, em que aqui se falou, estava fazendo essa função na Bahia, por isso desejava
perguntar a S. Exa. se pretende continuar neste sistema de presigangas, que foi
tão fatal às vítimas do Pará, e que parece que ainda está sendo na Bahia.
Talvez S. Exa. não se resolva a responder a esta interpelação; assim como
fez a respeito de outra que tem bastante relação com esta, que vem a ser se S. Exa.
já fez remover os infelizes que est:ro na ilha de Fernando de Noronha sem sentença,
sem processo, e até homens de alguma importância como o Sr. Tenente Coronel
Pitombo, que lá estão sujeitos à chibata do sargento, carregados de ferro, trabalhando. Perguntando-se a S. Exa. se já tinha mandado ordem para fazer regressar esses
homens à Bahia, S 11 Exa., até agora, não. se dignou responder. Por conseqüência,
n:ro tenho esperança de que S. Exa. responda a respeito da presiganga Prz'ncipe
Imperial e satisfaço-me com o que S. Exa. hoje disse, isto é, que mandou recolher
esta fragata e desarmá-la. Lisonjeio-me que com isto acabará a tal presiganga, o
tal sistema de conservar, criminosos ou inocentes, os homens presos em ferros,
nos porões dos navios.
·

O Sr. Barreto Pedroso - Patriotas inocentes.
O SR. OTTONI - Talvez alguns estejam inocentes. Não são somente os
que fizeram a rebelião de 7 de novembro os criminosos; também o são aqueles que,
quando a rebeWro foi sufocada, abusaram de sua autoridade, fizeram mais do que
aquilo que as leis permitiam.
163

O Sr. Barreto Pedroso

-

Prove. Já se tem respondido muito a isso.

O SR. OTTONI - Bem, já se tem provado muito; a Nação o sabe.
O Sr. Barreto Pedroso - Sabe, sim. Apoiado.

O SR. OTTONI - Maravilha-me que o nobre Deputado quisesse fazer
insinuações pérfidas, dizendo: "São patriotas inocentes" - como querendo fazer-me cúmplice do que ocorreu na Bahia, e que motivou a prisão dos que se acham
a bordo da fragata! Admira que o nobre Deputado, tão entendido como deve ser,
sendo um magistrado, ignore que o homem, enquanto não é sentenciado, enquanto
sua sentença não passou em julgado, deve ser presumido inocente, e que nenhuma
autoridade tem o direito de agravar a sua sorte, além do que é necessário para a segurança do indivíduo (apoiados), para que ele não fuja; fora disto, o nobre Deputado, que é magistrado, deve saber que toda violência contra os indivíduos é uma
atrocidade própria de' tigres e de feras, e não de magistrados, de empregados de
um governo livre.
Quando, nesta Casa, um Deputado censura as violências cometidas contra
esses presos, é muito pouco parlamentar que se diga de um lado: são patriotas
inocentes.
O Sr. Barreto Pedroso - Devia provar os fundamentos disto.

O SR. OTTONI - Está provado, e o nobre Deputado quer fechar os
olhos à luz meridiana, se nega que tem havido perseguições na Bahia; interrogue-se
á nobre deputação da Bahia, recorde-se do que ela disse contra o Sr. Tomaz Xavier,
no princípio desta sessão.
S. Exa. o Sr. Ministro da Marinha declarou que aceitava a emenda de
4.000 praças, oferecida pelo meu nobre colega, para ir de acordo com o seu programa, isto é, economia. Ora, eu muito desejava que o Ministério atual realizasse,
na prática, o seu programa pelo lado das economias; entretanto, a continuaça:o
de um tópico do discurso do nobre Ministro me provou que npo era tanto o espírito de economia que fazia com que S. Exa. aceitasse a emenda das 4.000 praças;
porque S. Exa. disse que 4.500 praças era pessoal que não correspondia ao material
existente; por conseqüencia, as 4.500 praças são inteiramente ociosas: o Governo
nã"o teria material onde pudesse empregar essas 4.500 praças. É por isto, e não por
espírito de economia que se aceitou a redução; porque, se fosse por espírito de economia, ele apareceria em outros atos. O nobre Ministro tem dado uma resposta
diferente à interpelação do meu nobre 'amigo por Minas, quando perguntou se
pretendia pagar ordenados dos desembargadores que são Deputados, que se deixam ficar na Corte, e não vão para suas respectivas relações. O meu nobre amigo
perguntou se eles continuavam a ser pagos como têm sido até agora. O nobre Ministro declarou que sim; para aí, nã"o quer ele economias.
Já disse que voto contra o artigo e contra a emenda.
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CRÍTICA AO DIREITO DIVINO DOS REIS

Sessão de 1 7 de julho de 1840
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, eu estava resolvido a não tomar parte
na presente discussão, porque oradores muito abalizados já de antemão se haviam
empenhado, mesmo antes de começar a discussão do projeto, em discuti-lo, e haviam anunciado a intenção em que estavam de fazê-lo, como têm feito, com profundidade de conhecimentos e de ilustração que eu, nem de longe, poderei imitar.
Entretanto, Sr. Presidente, fui obrigado a pedir a palavra, provocado pelo
nobre Deputado, 2? Secretário, chamado a terreiro e interrogado sobre minhas
opiniões antigas a este respeito; fui, por conseqüência, forçado a pedir a palavra
para tomar parte na presente discussão. Entrarei, pois, nela, e serei o mais resumido que for possível, dando minha opinião a respeito do projeto, a respeito de alguns
tópicos que se têm aventado na Casa, e algumas respostas às observações que têm
aparecido.
Sr. Presidente, eu voto contra o projeto que está em discussão, porque
é inteiramente inútil e não preenche os flns que se diz ter em vista, apresentando-se
este projeto. Quer o projeto que os eleitores que têm de nomear os deputados da
legislatura que há de começar em 1842 lhes confiram nas procurações especial faculdade para reformar a Constituição no artigo que diz respeito ao termo da minoridade do monarca. Entretanto, Sr. Presidente, a Legislatura de 1842, na forma da
Constituição, está convocada desde o dia 3 de junho, e, na forma da lei de 29 de
julho de 1828, no § 1? do art. 1?, no prazo de seis meses contados da época em
que o decreto de convocação chegar às diferentes províncias as eleições devem estar ultimadas. É verdade que S. Exa., o Sr. Ministro da Justiça, já declarou, no
Senado, que havia recomendado aos Presidentes das Províncias que tivessem em
consideração na execução da lei o projeto que se achava no Senado espaçando as
eleições. Mas, Sr. Presidente, nem a intenção do Governo, segundo expressou o
Sr. Ministro da Justiça, era que se espaçasse contra a lei o prazo das eleições além
dos seis meses, nem as circunstâncias atuais são hoje aquelas sobre as quais fez esta
declaração o Sr. Ministro da Justiça.
.
Quase dois meses são passados depois da convocação; restam, portanto,
apenas quatro meses, dentro dos quais se têm de ultimar as eleições nas províncias
mais longínquas, como o Pará e Mato Grosso. Por conseqüência, será possível que
esta lei que discutimos chegue a estas Províncias antes de se fazerem as eleições?
Evidentemente, é impossível. O espaçamento das eleições acaba de ser rejeitado na
Câmara Vitalícia, tendo-se votado ali não só contra o artigo que determina que as
eleições não se façam senão no ano de 1841, como contra todas as outras providências, à exceção de uma, que se achavam consignadas naquele projeto. Por con165

seqüência, já o Senado interpôs a sua opinião a respeito do espaçamento da eleição, e, se o curto prazo marcado pela Constituição e pela lei regulamentar respectiva não permite que, ainda no caso de passar o projeto que se acha em discussão
pelos trâmites exigidos na Constituição, chegue ele a tempo de poderem os eleitores conferir poderes especiais aos Deputados da seguinte legislatura, é evidente
que o projeto em discussão é inteiramente ocioso, é inútil. Nem vejo razão para
que nos ocupemos de um projeto que não preenche os fins a que se destina. É
verdade que o nobre autor do projeto e os nobres Deputados que o defenderam
advogaram na Casa o espaçamento das eleições; mas eu tenho de lamentar uma
contradição bem flagrante a este respeito, e é que os aliados dos nobres Deputados defensores do projeto, que formam a Maioria no Senado, não fizessem passar ali o espaçamento das eleições! Os aliados do Ministério atual, os aliados do nobre Deputado autor do projeto já de antemão haviam declarado no Senado que
não queriam este projeto. Ora, à vista destes sucessos, eu bem poderia capitular
este projeto como uma alicantina parlamentar, tendente unicamente a fazer cair
na outra Câmara, como já se disse, outro projeto que se temia.
Sr. Presidente, os nobres defensores do projeto parece que hoje tomam o
conselho que Filipe 11 dava aos estadistas. Dizia este monarca que o homem político devia constantemente voltar as costas para o alvo a que pretendia cheg~, e que
devia proceder como os remadores, que sentados nos seus bancos voltam as costas
para onde a força de seus braços impele a embarcação. Sem dúvida, à vista do sucesso ocorrido na outra Câmara, de se rejeitar o espaçamento d~ eleições-; à vista da
impossibilidade em que estamos de que tenha lugar, pela reforma exigida no projeto, a maioridade, é evidente que os defensores do projeto fazem como Felipe li
aconselhava aos estadistas, procedem como os remadores, voltam as costas para o
alvo que pretendem atingir: mas remam para ele? Os nobres defensores do projeto voltam prudentemente a cara para São Cristóvão, mas remam para a rua dos
Arcos. (Risadas, apoiados.)
Sr. Presidente, a isto poderia eu limitar-me pelo que diz respeito ao projeto; na Casa tem-se já discutido suficientemente qual o meio de fazer terminar o
provisório atual; qual o meio mais conveniente e constitucional para elevar-se ao
trono o Sr. D. Pedro li. Mas os defensores do projeto contradizem-se, porque
alguns, como o nobre Deputado pela província de Minas, fazendo ver que a idade
de 18 anos é a mais apropriada em geral para terminar a minoridade, entretanto
votam pelo projeto. Se a idade de 18 anos é a mais apropriada para terminar a minoridade do monarca, por que razão votam os nobres Deputados por um projeto
que tende a encurtar este prazo que os nobres Deputados julgam tão razoável?
Mas, Sr. Presidente, esta mesma contradição dos nobres Deputados revela as suas
convicções, revela que os nobres Deputados estão persuadidos, à vista da marcha
dos negócios públicos, de que não é mais possível que o mesmo braço que hoje dirige
o leme do Estado continue. (Apoiados.)
Sr. Presidente, eu entro com alguma dificuldade nesta questão, porque
há alguma coisa pessoal a respeito da vontade irresponsável. Mas, em primeiro lugar, eu vejo que a Constituição só declara irresponsável o regente, não o declara inviolável; por conseqüência, permite que se discuta o seu comportamento. Em se166

gundo lug~, tenho os precedentes dos nobres Deputados que hoje formam a
Maioria. (Apoiados.) Constantemente, na legislatura passada, se discutiu a maneira mais ou menos constitucional por que a vontade irresponsável de então se dirigia
no exercício do seu alto emprego; entretanto, não apresentarei observações minhas,
apresentarei somente as opiniões de pessoas que têm estado em contato com a vontade irresponsável e cuja conduta demonstra evidentemente a convicção em que
estão, de que ela não pode continuar a presidir aos destinos do Brasil. Além destes
fatos, outros muitos há que estão de acordo com as convicções que suponho nos
Srs. Deputados.
Um ex-Ministro da Coroa que acabava de sair dos conselhos da atual vontade irresponsável dirige-se para o Senado, e aí vota pela maioridade de S. M. o
hnperador desde já. (Apoiados.) Peço à Câmara que haja de considerar bem na
importância deste voto. Um Ministro que ocupa uma posição social tão elevada,
membro que é da Câmara Vitalícia, serve nos conselhos da Coroa por muitos
meses; um seu colega que ficou no Ministério declara no Senado que todos os seus
colegas se tinham retirado do Ministério porque assim o quiseram - é a declaração feita pelo Sr. Lopes Gama no Senado e, depois, pelo Sr. Alves Branco. Trata-se,
pois, de um Ministro - o Sr. ex-Ministro da Guerra - que se retira espontaneamente do Ministério e que vai imediatamente declarar no Senado que a maioridade "desde já é necessária, que é necessário terminar o Governo do regente atual.
Senhores, esta convicção do nobre ex-Ministro da Guerra não era somente
sua; era, igualmente, a convicção do ex-Ministro do hnpério. (Apoiados.) O exMinistro do hnpério, sem dúvida um dos membros mais proeminentes da administração do 1? de Setembro, a cuja probidade tenho feito justiça por vezes nesta
Casa, o ex-Ministro do hnpério, digo, quando saiu da Administração, dizia, não
no círculo de seus amigos, mas a todas as pessoas que o queriam ouvir, que havia
deixado o Governo porque, se tivesse continuado no Ministério, ou teria de ver-se
ou ver-se-ia na necessidade de, nas Câmaras, apoiar-se em uma Maioria que não
seria regencial, porque com essa maioria regencial S. Exa. não se podia entender.
Este mesmo ilustre membro do Gabinete de Setembro declarava, igualmente, não
no círculo de seus amigos, mas a quem o queria ouvir, que durante os poucos meses de sua administração, S. Ex a., algumas vezes, bem que poucas, tinha podido
estar de acordo com os sentimentos, as opiniões e o modo de encarar as questões
do Sr. Regente Pedro de Araújo Lima; mas que a respeito dos outros membros da
Regência nunca o Sr. ex-Ministro do hnpério se pôde entender coin eles - estavam
sempre em desarmonia.
Esta declaração de um homem tão notável de nosso País é mais uma revelação da existência, que ninguém hoje ignora, de uma camarilha que governa
com poderes iguais aos do Regente.
Ora, Sr. Presidente, à vista destas considerações e de todas que resultam
dos fatos que expus, fatos não meus, não do lado a que pertenço, mas de outras
pessoas que têm estado ·em contato com o Governo atual, não resulta que estamos
nas circunstâncias as mais melindrosas e delicadas em que o País talvez se, tenha
achado, e que será preciso alguma medida que remova os males que nos estão
iminentes? Creio que destas observações evidentemente se conclui a conveniên167

cia de decretar-se a maioridade do monarca, e que somente pela maioridade do
monarca podem cessar os males públicos. Portanto, se a decretação desta medida
não pode ter lugar pelos meios que o projeto indica -e se ainda que pudesse ter
lugar, não sei se os nossos males admitem uma demora de dois anos-...
Os Srs. Quadros Aranha e Andrada Machado - Apoiado.

O SR. OTTONI - ... creio que nestas circunstâncias deveria a Câmara,
quando se apresentasse um projeto dispensando os anos que restam para completar-se a maioridade do monarca, deveria, sem dúvida, tomar sobre si a responsabilidade que desse seu ato pudesse provir e decretar a dispensa.
Sr. Presidente, eu não pretendo entrar na discussão da constitucionalidade ou não constitucionalidade do art. 121 da Constituição. Entretanto, as minhas
opiniões a este respeito estão consignadas em um discurso que o nobre Deputado
pela Província de Minas Gerais teve a bondade de trazer à Casa; e a Câmara há de
pennitir que eu leia duas linhas deste discurso, onde bem expressamente se dá a
entender qual é minha opinião. Eu disse, na Assembléia Legislativa Provincial de
Minas, tratando de um artigo que está nas circunstâncias do art. 121 da Constituição: se o artigo da Constituição - o que exige a idade de 25 anos para o parente mais próximo do Imperador poder assumir a Regência - não tem caráter de
constitucional, então não há, na Constituição, alguma disposição que seja constitucional, e todas as coisas estão à discrição e mercê da Assembléia Geral Legislativa.
Sr. Presidente, a consideração que mais tem influído no meu espírito para
emitir este voto, e que ainda hoje me obriga a sustentar esta minha opinião, apesar
de argumentos tão luminosos que têm sido apresentados pelos Senhores do meu
lado, e apesar de ter sido discutida com tanto saber a questão tanto da constitucionalidade como da não constitucionalidade do artigo; a consideração, digo, que me
obrigou e me obriga a sustentar esta opinião é fundada no receio de que a Assembléia Geral abuse de um precedente desta natureza, e que, abusando, declare qualquer outro artigo da Constituição não constitucional. Por isso, foi sempre a minha
opinião que era constitucional tudo o que estava na Constituição, apesar do disposto no art. 178. Se nós fonnos querer entender literalmente o art. 178 da Constituição, achar-nos-emos a respeito de quase todos os artigos da Constituição nos
mesmos embaraços em que se têm achado os oradores do lado oposto, para responderem aos ~gumentos dos oradores do lado a que pertenço, que sustentam
que o artigo não é constitucional.
Quando se tratou da refonna do Ato Adicional e em outras ocasiões,
tenho me pronunciado contra a onipotência parlamentar. Tenho declarado que
entendo que devemos considerar constitucional tudo que existe na Constituição,
não obstante o artigo 178, e que nunca devíamos admitir refonna de um artigo
da Constituição a pretexto de que não era disposição constitucional, pelos inconvenientes e abusos que daqui podem originar-se. Por conseqüência, quando aparecer o projeto de maioridade de S. M, o Imperador, votarei por ele, mas pela razão da conveniência (apoiados), pondo de parte a questão de constitucionalidade;
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porque, segundo os meus princípios, em certas circunstâncias e ocasiões pode o
executor das leis e da Constituição tomar sob sua responsabilidade o não proceder
inteiramente de acordo com a letra e mesmo espírito da lei, quando motivos muito
ponderosos justificam este seu procedimento.
Digo a minha opinião francamente, e, quando aparecer em discussão na
Casa um projeto a este respeito, tomarei francamente sobre mim a responsabilidade,
e direi à Nação: a minha convicção me diz que este artigo é constitucional. Eu
tenho receio de que a Assembléia Geral entre na discussão de quais são os artigos
constitucionais e de quais não o são. Entretanto, o Governo atual, pela maneira
por que procede, abisma a Nação. O meio constitucional que simpatizaria mais
com meus princípios, e que se acha consagrado na Constituição, é inexeqüível,
porque não cabe no tempo; e, quando não seja inexeqüível, trará em resultado tomar-se a medida daqui a dois anos, quando a Nação precisa de remédio imediato,
quando dois anos são bastantes talvez, ou, antes, quand,o dois anos são bastantes
de certo para acabar-se de perder a Nação.
Nestas circunstâncias, eu, posto aqui por meus constituintes para guarda
da Constituição e das leis, tomo sobre mim esta responsabilidade e emito um voto,
não segundo os meus princípios, não muito de acordo com os meus princípios,
mas porque as circunstâncias da Nação o exigem. À vista' desta declaração franca
e leal, os meus constituintes decidirão se obrei bem ou mal; eles, ou me darão o
bill de indenidade, ou, lançando-me fora dos bancos desta Casa, manifestarão que
desaprovam e que censuram o meu procedimento.
'
Sr. Presidente, creio que se a legislatura brasileira, chegada a época da
maioridade, dissesse ao Brasil "eis aqui a Constituição com o art. 121 intato; entendi que este artigo era constitucional e tive escrúpulos - apesar de que o povo
lhe podia responder: "Não tiveste tanto escrúpulo quando trataste de reformar
o Ato Adicional... !; mas quero pôr isto de parte - tive escrúpulo de tocar neste
artigo que julguei constitucional, entendido restritamente; entrego-vos, portanto,
a Constituição, nesta parte, ao menos, do art. 121, intata.
Mas o Rio Grande perdeu-se, a conflagração continua em todo o orbe brasileiro; a bancarrota bate à porta. E, entretanto, não pudemos evitar isto, porque
o regente que tomou posse no ano de 1838 tinha direito adquirido, como nos disse um ilustre jurisconsulto ontem, a governar o Brasil por 4 anos; e, como nos disse
outro nobre Deputado de Pernambuco, hoje, porque a Câmara dos Deputados ou
os Deputados atuais adquiriram direito de ser Deputados por 4 anos; e, se acaso a
maioridade do monarca tiver lugar desde já, postergam-se os nossos direitos adquiridos, pode haver alguma dissolução, e nós perdemos o direito de ser Deputados por
4 anos. (Risadas.)
Creio, Sr. Presidente, que o povo brasileiro, em tais circunstâncias, não
aplaudiria certamente o nosso respeito pelo art. 121 da Constituição; pelo contrário, estou persuadido de que o povo aplaudiria aqueles que, posto não estivessem convencidos de que cabia nas atribuições da Assembléia Geral a medida de que
falo, contudo tinham-lhe dado o seu voto por julgarem que as circunstâncias assim
o exigiam.
Tem-se, Sr. Presidente, argumentado muito com os defeitos das Regências;
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tem-se querido persuadir que todos os nossos males nascem da falta de prestígio
que acompanha ordinariamente estes Governos. Sr. Presidente, eu estou intimamente convencido de que os inconvenientes que têm sido apresentados nesta Casa
como próprios das minoridades e dos governos regenciais têm lugar especialmente
nas monarquias absolutas; não entendo, portanto, que seja da construção e da organização do Governo durante a minoridade que nasçam nossos males; nasceram,
sim, do desacerto da escolha. Eu estou persuadido de que, se os votos dos cidadãos
brasileiros tivessem colocado no alto posto de regente a um indivíduo que compreendesse bem o elevado posto daquela posição, a um indivíduo que tratasse de corresponder à expectativa de seus concidadãos, esses decantados inconvenientes
da fraqueza das regências não teriam aparecido, embora, Sr. Presidente, os votos
dos cidadãos fossem procurar em uma fábrica de velas o filho do proprietário;
se sucedesse que esse homem, pelo voto de seus concidadãos assim tirado da obscuridade, fosse um Franklin, não seria por falta de prestígio que ele deixaria de
cumprir os elevados deveres de sua posição.
Terei de dizer mais algumas verdades, bem que triviais; entretanto, eu
me julgo obrigado a dizê-las.
Eu confio muito em que o prestígio da realeza contribuirá alguma coisa
para melhorar as dificuldades do Governo; entretanto, não entendo que o prestígio que cerca o trono do Sr. D. Pedro 11 venha de que seus antepassados, desde
séculos muito remotos, ocupassem tronos na Europa.
Sr. Presidente, o prestígio do Sr. D. Pedro 11 nasce do Campo da Aclamação, onde seu pai foi aclamado Imperador do Brasil, não porque descendesse
de uma antiga linhagem de reis da Europa, mas porque, compreendendo bem as
necessidades do Brasil, pôs-se à frente da nossa Independência e soltou nas margens do Ipiranga esse grito famoso Independência ou Morte. Se acaso sucedesse
que, em vez de ser o primeiro Imperador do Brasil, descendente da Casa de Bragança, quem se pôs à frente deste movimento verdadeiramente nacional que nos
elevou à categoria de Nação, fosse outro herói como João Fernandes Vieira, e
a Nação tivesse colocado a coroa sobre a sua cabeça, o Sr. D. Pedro 11, descendente desse outro herói e não do filho dos reis, não teria menos prestígio. (Sussurro de
reprovação.) O prestígio do Sr. D. Pedro 11 nasce da Constituição e da aclamação
pela qual o povo elevou o primeiro Imperador ao Trono que ele tinha erigido.
Sr. Presidente, o nobre Deputado 2? Secretário, e Secretário do Governo
. da minha província, quando encetou esta discussão, teve a bondade de trazer à
Casa os extratos dos discursos que já mencionei. Não posso saber o fim com que o
nobre Deputado foi desenterrar estas poucas palavras que eu tinha dito na Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais~ Certamente não foi pela razão que o
nobre Deputado deu. O nobre Deputado disse que era para apoiar-se nestes princípios tão sólidos e luminosos que nesses discursos apareciam; mas o nobre Deputado, Sr. Presidente, sem dúvida uma das notabilidades desta Casa, não precisava
ir copiar minhas palavras para apoiar os seus argumentos. Entretanto, n nobre
Deputado trouxe à Casa os meus discursos sem querer revelar o seu autor, e leu-os
na Mesa, como que inculcando grande mistério na declaração do nome de quem
os tinha proferido. Outros Srs. Deputados exigiram a declaração do autor, mas
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o nobre Deputado recuou dizendo que não o declarava, certamente porque entenderia que a revelação do nome do autor acarretaria sobre ele odiosidade; o nobre
Deputado entendia que ia achar-me em grande contradição; foi preciso que outro
nobre Deputado que estava ao fato do que estava para dizer o Sr. 2? Secretário,
dissesse, do seu banco: "É o Sr. Ottoni.'; E só depois desta declaração do nobre
Deputado, que pareceu estar ao fato de tudo quanto o Sr. 2? Secretário ia dizer,
foi que confessou que era meu. Entretanto, o contrário apareceu no Jornal do
Commercio. Eu pedi ao digno redator que me confiasse a decifração dos taquígrafos para verificar até que ponto era exato o que apareceu do Jornal do Commercio; e aquele redator, por motivos, aliás,· muito plausíveis, porque eram filhos da
delicadeza, disse que julgava não dever comunicar este documento sem se entender primeiro com o nobre autor do discurso, que não permitiu que a decifração
me fosse apresentada para corrigir qualquer engano em que minha memória me
tivesse feito cair.
O Sr. Ferreira Pena - Eu explico.

O SR. OTTONI - O nobre Deputado explicará em outra ocasião.
Portanto, em primeiro lugar, o que está rio Jornal do Commercio, posto
na boca do ilustre Deputado a meu respeito, não é exatamente a história do que se
passou; em segundo lugar; o modo, o gesto com que o nobre Deputado apresentou
os meus discursos faziam crer que ele tinh31 em vista achar-me em contradição.
Devo dizer ao nobre Deputado que não é ele o que está nas melhores
circunstâncias para isso. O nobre Deputado, quando saiu da vida privada, em 1833,
para ocupar o lugar de Secretário do Governo de Minas Gerais, foi, pode"se dizer,
elevado não só pelos seus talentos, como· pela perseguição que lhe fizeram os sediciosos de 22 de Março,.pedindo a sua cabeça. Entretanto, perguntarei ao nobre
Deputado quais são hoje os seus aliados políticos.
Sr. Presidente, creio que onde tenho a honra de aparecer não é preciso
que eu me exprima para que se saiba quais são as minhas opiniões. Eu, Ottoni,
nunca pedi a ninguém que escondesse, que ocultasse os meus votos ou minhas
opiniões emitidas em qualquer circunstância; nem sou daqueles - não aplico isto
de modo algum ao nobre Deputado - nem sou daqueles q1,1e obram como Barrêre.
É sabido que no dia 9 Terrnidor ia Barrêre para a Convenção Nacional sabendo
que Robespierre seria acusado; levava na algibeira dois discursos: um em que fazia
a apoteose do tirano e justificava todas as atrocidades por ele cometidas; e, outro,
em que fazia a acusação a mais sanguinolenta destes mesmos atos. Tenho a ufania
de que ninguém me fará a injustiça de dizer que eu não exprima a minha ·opinião
claramente.
Mas, Sr. Presidente, leu-se na Casa uma representação da Assembléia Legislativa Provincial de Minas Ger~s, em que oferecia o seu apoio às duas Câmaras
e ao Poder Executivo, para: que estes Poderes não consentissem por forma alguma
que a Constituição fosse víolada, conferindo-se a regência à Sra. Da. Januária.
Eu achava que o nobre Deputado devia mostrar a contradição que há entre os princípios que a Assembléia Legislativa da Província de Minas Gerais consagra na sua
171

representação e os princípios que aparecem nesta Casa, e não devia ir recorrer às
discussões, em que muitas vezes táticas parlamentares obrigam a dar-se como
razão, para fazer triunfar uma idéia, princípios que, aliás, o orador não reconhece
perfeitamente. Por conseqüência, o nobre Deputado devia procurar quais são os
princípios que estão na representação da Assembléia Provincial. Estes princípios
são que a Província de Minas e a Assembléia Legislativa Provincial prestariam o
seu apoio aos Poderes supremos, para resistirem a uma facção que pretendia apoderar-se do poder. Já se vê, portanto, que, se a Assembléia Geral tivesse entendido
que a medida contra a qual reclamou a Assembléia Provincial como revolucionária,
e filha de uma facção, fosse reconhecida legal pela Assembléia Geral, não se pode
concluir que a Assembléia Legislativa Provincial tivesse hipotecado o seu voto para
opor-se a essa medida.
É sabido que, quando se aprova o parecer de uma comissão, aprova-se
somente a conclusão do parecer; os princípios em que a Comissão se baseou para
fundamentar este parecer não são da Câmara que o aprova, mas dos membros da
Comissão.
O Sr. Andrada Machado - Apoiado.

O SR. OTTONI - Assim também os princípios que aprova a Assembléia
Legislativa Provincial, ou a Câmara, quando adota certas conclusões, são unicamente os princípios contidos nessas conclusões, e por nenhum modo os princípios
dos oradores que possam sustentar a medida.
Daqui quero concluir que a Assembléia Legislativa Provincial de Minas
não é solidária com os princípios que eu ou outro ilustre Deputado possamos ter
apresentado, para deles concluirmos a adoção desta representação.
Mas, Sr. Presidente, os princípios dessa representação são ainda hoje
dessa maioria que então estava na Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais. Eu pedirei à Câmara permissão para ler algum tópico em que isto se torna
muito saliente. (Lê uma parte da representação desde as palavras "possuída conscienciosamente desta convicção... ", até " ... sobre o malfadado Brasil".)
Já se vê, pois, que os princípios da Assembléia Provincial, exarados de uma
maneira que não sofre réplica nesta representação, eram os princípios do progresso; e, por conseqüência, a Assembléia Provincial, possuída Elestes princípios, não
podia deixar de recear que os mesmos homens, cujos princípios ultramontanos,
cujos princípios pouco acordes particularmente com as reformas decretadas em
1834, haviam tão fortemente contribuído para fazer baquear o trono do primeiro Imperador do Brasil, se apoderassem de novo do poder; porque a Assembléia Provincial antolhava milhares de desgraças de restauração de semelhantes
princípios e influências. Ora, perguntarei ao Sr. 2? Secretário se estes princípios
que a maioria quase unânime da Assembléia Provincial professou em 183 7 são
ainda os seus. Se não são, digo que estamos em contradição; mas, se são, então não
venha como fazer insinuação de que nós os tenhamos abandonado.
Passarei agora a responder, ainda que mui levemente, a alguns dos tópicos
do discurso do nobre Deputado que me precedeu.
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Muito sinto que o nobre Deputado se tivesse retirado da Casa; mas, como
estou pronto para dizer quando S. Exa. estiver presente o que vou dizer agora à
Câmara, não se tomará como falta de generosidade de minha parte falar pela maneira por que vou falar; porque seria, na verdade, falta de generosidade da minha parte
censurar no ilustre Deputado uma contradição flagrante, se eu não estivesse resolvido a dizer o mesmo em qualquer ocasião, para que o nobre Deputado possa
defender-se.
O nobre Deputado começou o seu discurso declarando que não queria
arriscar a inexperiência dos primeiros anos do Imperador. Ora, pergunto ao ilustre
Deputado: o Imperador ficaria mais moço, ficaria mais inexperiente de 25 de maio
de 183 7 para cá? Desejava que o nobre Deputado me respondesse a isto, porque,
segundo vejo no Correio Official do dia 26 de maio de 1837, o nobre Deputado
de Pernambuco, ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros, que acabou de falar, foi
um dos dez membros desta Casa que apoiaram um projeto do Sr. Deputado Vieira
Souto, propondo, por uma lei ordinária, a maioridade de S. M. o Imperador. (Apoiados.) Eis o que diz o Correio Official de 26 de maio de 1837.
Alguns Senhores - Não há a menor dúvida.

O SR. OTTONI - Por conseqüência, desejava que o nobre Deputado atentasse bem para isto, e me dissesse se em 1840 o Imperador era mais jovem, mais
inexperiente do que em 1837. (Apoiados e risadas.)
Mas, Sr. Presidente, talvez em 1837 existisse com muito mais verdade o
que o nobre Deputado pela Província de Minas nos quer atribuir hoje. O nobre
Deputado disse-nos que se quer a maioridade porque se tem fome do poder. Em
1837, quando o jovem monarca não era jovem, não era inexperiente, por que razão
se davam estes votos? Porque se tinha fome de poder, segundo os princípios do
nobre Deputado pela Província de Minas aplicados à Oposição atual.
Eu não cito, Senhores, os nomes dos dez Deputados que votaram desta
maneira, porque alguns se têm pronunciado coerentemente com suas opiniões de
então, e outros ainda se não enunciaram na Casa; e não quero incorrer na mesma
censura que fiz ao nobre Deputado pela Província· de Minas Gerais, de querer
achar contradição antes de os Deputados emitirem as suas opiniões.
O nobre Deputado de Pernambuco, ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros, fez duas distinções entre mudanças de princípios que se tinham professado no
verdor dos anos, quando eram liberais e quando não o eram. Quando os princípios
professados por alguém no verdor dos anos são liberais, esse nobre Deputado justifica a mudança, e disse que o nobre Deputado pela Província de São Paulo, o
Sr. Álvares Machado, incorre em grave censura, porque mudou os princípios professados no verdor dos anos para princípios menos liberais atualmente. Entretanto,
a demonstração disto cifra-se na conduta do nobre Deputado em 1837; de modo
que agora é que sei que o meu nobre amigo em 1837 estava no verdor dos anos.
(Hilaridade e apoiados.) Mas creio que o nobre Deputado não estava nestas circunstâncias, porque não mudou suas opiniões liberais para opiniões menos liberais;
nem mudou de opiniões que eram menos liberais para as opiniões que o nobre
Deputado insinua em outras ocasiões, que são as republicanas.
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Mas, Sr. Presidente, o nobre Deputado, que acha o meu nobre amigo de
São Paulo corcunda, achou uma coisa que ninguém sabia; e a reputação de que goza
o Sr. Álvares Machado como patriota, como amigo das instituições, como amigo
do progresso na ordem, é uma reputação bem estabelecida. (Apoiados.) Primeira·
mente, não sei que agora de maneira alguma possa estar em contradição com os
princípios que tão porfiadamente tem defendido por tão longos anos (apoiados);
em segundo lugar, o nobre Deputado, que censurou tanto esta incoerência, é o
mesmo que votou também nesta Casa pela adoção do Ato Adicional e vem nos
dizer hoje que o Ato Adicional é ilegal, que a Câmara constituída em 1834 não
tinha poderes para reformar a Constituição independentemente do Senado.
Eu não entrarei nesta questão, porque foi ventilada· na Casa com muita
sabedoria; apresentaram-se argumentos tirados da letra e espírito da Constituição,
e índole do sistema representativo, principalmente em um País cujo dogma fundamental é a soberania nacional. Argumentou-se, nesta Casa, com considerações
deduzidas deste princípio, que o único poder que estava competentemente autorizado para modificar o pacto social era a Câmara dos Deputados, que tinha recebido do povo especial autoridade para fazer esta modificação. Não preciso entrar
nesta questão, que foi muito bem decidida nesta Casa depois de uma discussão
muito luminosa; mas, entretanto, o nobre Deputado, que estava persuadido de que
era nulo o Ato Adicional, não sei como justificará o seu voto a favor da adoção do
projeto ...
O Sr. Quadros Aranha - Apoiado.
O SR. OTTONI- ... quando podia ter outros argumentos para rejeitar o
Ato Adicional, os quais vou mencionar, porque podem oferecer outras provas da
incoerência do nobre Deputado.
O nobre Deputado podia rejeitar o Ato Adicional, por não terem passado
muitas idéias suas e de pessoas com quem estava intimamente ligado, querendo
que os Presidentes não fossem nomeados pelo Imperador, mas pelos eleitores das
Províncias em listas tríplices. (Apoiados.) Outros argumentos desta natureza poderia o nobre Deputado apresentar como fundamento de terem caído idéias que
muito prezava nessa ocasião, para rejeitar o Ato Adicional. Mas desprezou todos
estes argumentos, votou pela adoção do Ato Adicional e agora nos vem dizer que
o Ato Adicional é nulo, porque a Câmara dos Deputados não o podia decretar
sem o concurso do Senado.
Declarou-nos também o ilustre Deputado que a lei da regência é constitucional e que, sendo constitucional, não podia ser alterada por lei ordinária. Entretanto, durante o tempo em que o Sr. Deputado fez parte do seu Ministério pediram-se modificações à lei da regência, como autorização para o Governo dar anistia. (Apoiados.) O nobre Deputado, no entanto, se esqueceu disto.
Passo agora a responder às observações de um nobre Deputado que foi Presidente de Minas, e na mesma ocasião responderei a outros argumentos, que até
aqui não tenho tomado em consideração.
O nobre Deputado pela Província de Minas, a quem me refiro, expressou,
como é seu costume, mui francamente a sua opinião a este respeito. O nobre
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Deputado disse: "Todos os males do Brasil nascem da oposição que se fez ao Governo de Pedro I e das leis que foram filhas dessa oposição". E, por conseqüência, o nobre Deputado não quer levar o Imperador ao trono enquanto não cair
por terra toda essa legislação filha da oposição feita ao Governo de Pedro L
O nobre Deputado, quando raciocina desta maneira, quando estigmatiza
a Oposição desde 1824 até 1831, esquece-se de tudo o que ocorreu naquelas épocas; esquece-se de tudo absolutamente. Pois, porventura seria menos razoável a
oposição que se fez à dissolução da Assembléia Constituinte? Porventura seria
menos razoável a oposição que se fez quando o Ministério que ~aiu em dezembro
de 1829, com geral aplauso da Nação, tramava para o absolutismo? Quando esse
Ministério mandava vir um das provfucias a um homem como Pinto Madeira, de quem
as próprias autoridades do Ceará que o apoiavam por ordem do Governo de então
diziam "e'ste homem é um tigre cuja ferocidade se exercita contra os inimigos de
Sua Majestade"; quando, digo, o Ministério mandava vir este homem, o cobria de
comendas e lhe dava postos no Exército e o encarregava do comando militar das
vilas do Jardim e do Crato, onde este homem foi imediatamente soltar o grito do
absolutismo, seria menos patriota a oposição feita a Ministérios que apoiavam, galardoavam e premiavam homens desta natureza? O Ministério que criava comissões militares, que mandava degolar os cidadãos sem sentença, que mandava fazer
assassinatos jurídicos, que em verdade não são outra coisa as execuções feitas em
virtude de sentenças de comissões militares; o Ministério que procedia desta maneira, o Ministério que comprometia por este modo o fundador do Império, não terá
porventura parte alguma na abdicação do ex-Imperador? Não será responsável por
ela? E serão responsáveis por essa abdicação os cidadãos generosos amigos da liberdade da sua pátria, que tiveram a coragem de opor-se aos planos de absolutismo,
que tiveram a coragem de opor-se aos planos da sociedade dos colunas instituída
em Pernambuco? E, se são responsáveis como causa originária dessa abdicação os
homens cujos erros comprometeram tão gravemente o monarca, por que o nobre
Deputado lhes dá anistia? Mas, em verdade, o nobre Deputado está coerente com
seus princípios, porque o nobre Deputado absolveu nesta Casa a homens que
tinham criado comissões militares.
O Sr. Miranda Ribeiro - Eu dei as razões por quê.

O SR. OTTONI - Mas eu quisera que o nobre Deputado não fizesse recair sobre a Oposição generosa e patriótica da primeira legislatura, que começou em
1826, os pecados que são propriamente pecados de seus aliados políticos, porque
foram eles que comprometeram o primeiro Imperador do Brasil, porque foram
eles que assustaram a Nação, caminhando indevidamente por um caminho que não
era constitucional. Mas o nobre Deputado não quer somente fazer esta oposição
patriótica e generosa, solidária e responsável pelo que então sucedeu; quer também
que seus atos sejam todos responsáveis: quer também que se rasguem das coleções
das leis do Brasil todas as leis filhas dessa oposição e que se sacrifiquem em holocausto aos piincípios do Ministério de 1829 e da instituição das colunas. Ora, eu
julguei tanto mais necessário pronunciar-me contra uma proposição desta natureza
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avançada pelo nobre Deputado, quanto o partido que domina no Brasil de 1837
para cá procura fazer uma especulação verdadeiramente imoral com os sentimentos de benevolência que aparecem em favor de S. M. o Imperador; aproveitando-se
destes sentimentos, que todos os lados da Câmara e, em geral, toda a Nação nutrem
pelo jovem monarca, que vem arrancar leis que não estão de acordo com os princípios do sistema representativo.
Isto se observa quando no Senado se quer restabelecer os comissários de
polícia, e quando nesta Casa se vem propor uma lei mais bárbara do que a ordenação do livro 59 Refiro-me a uma proposta do Ministério de 19 de setembro,
que diz no Código Criminal, artigo tal e tal, "onde se diz: aos cabeças, suprima-se
a palavra aos cabeças". O Código Criminal tinha reconhecido que nos crimes políticos as massas ,nunca são criminosas, mas são arrastadas por ambiciosos que se
prevalecem de sentimentos muitas vezes generosos de que estas massas se acham
penetradas para arrastá-las a fins criminosos. Por conseqüência, o Código quis que
nos crimes de conspiração, sedição e rebelião, somente os cabeças fossem punidos.
Ora, Sr. Presidente, este princípio luminoso que se acha no Código até
certo ponto estava reconhecido na legislação antiga: a mesma ordenação do livro
5? não mandava condenar, proscrever as massas, queimar as cidades e sufocar nos
porões das embarcações as massas infelizes que pudessem ter entrado nas rebeliões. (Apoiados.) Mesmo antes da Constituição o espírito filosófico do século
passado tinha já feito proscrever alguma parte da barbaridade que se infiltrara na
legislação antiga. (Apoiados.) Já antes da Constituição não se quintavam batalhões quando eles tinham entrado em algum motim. Entretanto, hoje, em 1840,
depois de quase vinte anos de sistema representativo, vem-se a esta Casa pedir a
condenação das massas; vem-se pedir que se suprima no Código a palavra cabeças;
vem-se pedir, enflill, que todos aqueles que tiverem parte em algum movimento
político estejam sujeitos às mesmas penas. E, quando se argumenta contra esta exigência, os corifeus do partido nos respondem: "É preciso dar força ao Governo,
porque o monarca está para subi.r ao trono; se nós o estimamos, se o prezamos verdadeiramente, é preciso sacrificar esta legislação e votar neste sentido". Ora, Sr.
Presidente, isto é, como eu já disse, uma especulação verdadeiramente imoral.
(Apoiados da Oposição.)
O nobre Deputado a quem atualmente tenho a honra de responder, tomou
em consideração várias proposições de um nobre Deputado também de Minas,
mas saiu um pouco fora daquela moderação que o nobre Deputado apresenta na
Casa, ou quando trata com seus colegas, ou mesmo nas discussões. O nobre Deputado excedeu-se verdadeiramente. Estou certo de que o nobre Deputado, depois
que lhe veio o frio da reflexão, depois de ter passado o calor com que estava quando
falou na Casa, se terá arrependido de algumas proposições que soltou; e, como o
discurso do nobre Deputado, por incômodo do taquígrafo, não veio hoje no Jornal
do Commercio, estou que nobre Deputado, sem deixar de reproduzir as idéias
que apresentou, ao menos modificará a acerbidade da frase. O nobre Deputado
não tinha ouvido o discurso do meu nobre amigo, e isto de algum modo me fez
suspeitar de que alguma informação arteira de alguém que desejava ver o meu amigo agredido mais fortemente pelo nobre Deputado o havia induzido a erro, porque
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o meu amigo tratou o nobre Deputado com a maior consideração que era possível.
O nobre Deputado a quem me refiro, no calor da sua irritação, até chegou
ao excesso de declarar que a Assembléia Provincial de Minas tinha sustentado a
anarquia em 1837. Eu tive vontade de chamar o nobre Deputado à ordem ...
O Sr. Quadros Aranha - Apoiado.

O SR. OTTONI - ... porque creio que a Assembléia Provincial merecia
ser tratada com mais alguma consideração. A Assembléia Legislativa Provincial
nunca sustentou a anarquia; os fatos mostraram e têm mostrado que o nobre
Deputado não tem razão quando fala deste modo. E, senão, vamos ao fato com
que o nobre Deputado fundamentou esta agressão.
O nobre Deputado pela Província de Minas tinha mencionado a demissão de servidores mui honrados, logo que o nobre Deputado tomou conta do Ministério. E como justificou-se o nobre Deputado desta imputação? Dizendo que
logo que chegou tinharn aparecido sintomas de revolucionários, que se pediu a
morte do Presidente da Província, aludindo ao dia 19 ~dezembro de 1837. Nesse
dia houve pasquins, e o Governo, não conhecendo os homens, que eram oficiais
do corpo policial, pensou que devia demiti-los. A Assembléia Provincial censurou
estes fatos, e disse que não tinha havido nenhum movimento. E a isto chamou o
nobre Deputado sustentar a anarquia! Entretanto, o nobre Deputado aqui é apanhado, não direi em falsidade, mas em contradição a mais t1agrante. Porque o
nobre Deputado, que era presidente da Província, no 1? de fevereiro de 1838 veio
dizer à Assembléia Provincial que toda a província tinha gozado da mais perfeita
tranqüilidade durante o intervalo da sessão e que não tinha havido o mais leve
receio de que esta tranqüilidade fosse alterada.
Esta proposição do nobre Deputado foi até censurada pela Assembléia
Provincial, não porque ela reconhecesse que tivesse havido sintomas revolucionários
desde 19 de setembro de 1837, porque não os tinha havido no sentido que o nobre
Deputado indicava; tinha-os havido, sim, da parte dos amigos do Governo. Os
amigos do Governo, em 19 de setembro, querendo arrancar da bondade do coração
do ilustre Deputado algumas medidas mais fortes, querendo obter os postos que
ocupavam alguns oficiais do corpo de permanentes, postos que eles ambicionavam,
fingiram que havia rusga em 19 de setembro e apresentaram-se todos no Palácio
do Governo, amwdos, entrando no número deles homens criminosos, facinorosos,
e até escravos apareceram armados no Palácio do Governo e começaram a dizer que
havia revolução. Alguns deles deram algumas pedradas nas janelas do Palácio. Foi
chamado o Juiz de Direito; veio o Juiz de Direito. O nobre Deputado, muito assustado - e, na verdade, confesso que estava o nobre Deputado muito assustado,
porque os fatos o provam - disse ao Juiz de Direito que se queria matar o Presidente e fazer revolução. O Juiz de Direito respondeu que nada havia. Disse o nobre
Deputado que constava que havia 200 republicanos no Largo de S. Francisco de
Assis, que era muito perto. Imediatarnente, o Juiz de Direito, para o assegurar de
que nada havia, disse: "Se não quer confiar em mim, dê-me um homem de con177

fiança que vá comigo, e eu mostrarei que não há nada". E, com efeito, nada havia.
No dia seguinte, foram demitidos oficiais do corpo policial e encartados nestes lugares outros que os ambicionavam.
Em 19 de dezembro, como em outras ocasiões, a Oposição da Província
de Minas ocupou o lugar que devia, sempre dentro das raias da Constituição, e não
querendo fazer oposição com desordens e de mão armada.
A Oposição de Minas é inteiramente contrária às vias de fato, adotadas,
aliás, pelos aliados do nobre ex-Presidente, que são os únicos que na minha província têm pegado em armas para depor autoridades legítimas. Exemplo destes não há
de o nobre Deputado apresentar jamais na Oposição de Minas. Nós fazemos timbre
de pertencer à Oposição, mas, igualmente, nos ufanamos de nunca sairmos das
raias de. uma oposição constitucional. O nosso fim é esclarecer o povo contra as
tendências retrógradas da facção que sustenta o Governo atual. Dirigimos as convicções públicas por meio do raciocínio e não por meio das armas. Deixamos para
a facção que hoje governa a província os recursos ao punhal e ao assassínio - essa
facção que procurou assassinar as primeiras autoridades de Minas em 22 de março
de 1833.
Sr. Presidente, estas farsas, como a que apareceu em 19 de setembro no
Ouro Preto, são coisas muito comuns. Quem não sabe do entremês dos Afogados,
posto em prática pelo partido dos colunas em janeiro de 1829 em Pernambuco,
para o fim de c0mprometer cidadãos honestos e respeitáveis, que depois se justificaram mostrando que o escrivão da devassa tinha sido autor de todos os pasquins
que se tinham publicado na cidade? Esse escrivão era um dos mais influentes da
sociedade dos colunas. E, na verdade, o partido não esquece este serviço, porque
se diz que se trata de premiar este serviço relevante, fazendo com que entre na
lista tríplice de Senador pelo Ceará.
A hora, Senhores, está adiantada. Eu tinha a fazer mais algumas considerações a respeito do discurso do nobre Deputado; mas sempre me será permitido
que eu ofereça uma. O nobre Deputado há de perdoar se não me posso exprimir
em termos mais doces. A Presidência do nobre Deputado foi tão apaixonada, que
chegou a anular um artigo do regulamento da Secretaria, reconhecido como lei,
que tratava a respeito da admissão de empregados para a Secretaria Provincial,
unicamente para entrar uma pessoa que era do seu Partido e que, não estando
habilitada para ir a concurso exigido pelo regulamento, não estava empregada.
O Sr. Miranda Ribeiro - Tinha sido até Secretário do Governo.

O SR. OTTONI - Mas estava desempregado, e, segundo uma lei da Assembléia Provincial, ninguém podia ser admitido sem ir a concurso. Ora, havia muita
gente habilitada para entrar em concurso; mas este era amigo, contraparente ...
O Sr. Miranda Ribeiro -Não, Senhor.

O SR. OTTONI - ... se não do nobre Deputado, ao menos de pessoa
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próxima. Mas não estava em circunstâncias de entrar em concurso; e o nobre Deputado revoga o artigo que exigiu concurso e, no dia seguinte, nomeia o candidato.
O Sr. Miranda Ribeiro - Tenho muita honra nesta censura.

O SR. OTTONI -Peço perdão à Câmara por ter ocupado por tanto tempo
a sua atenção: eu fui provocado, e forçoso era responder.
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EM DEFESA DOS HOMENS DE COR

Sessão de 2 7 de maio de 1841
(O SR. OTTONI não acha muito regular exigirem-se minutas que não devem estar arquivadas.)

O SR. OTTONI - Julgo também que a redação da segunda parte do requerimento deve ser modificada, e por isso votarei, salva a redação, para que se exijam
somente as informações do fato: talvez sejam desnecessárias essas informações à
vista do discurso do nobre ex-Presidente, porque a Casa já tem pleno conhecimento
do fato sobre que pede informações;este fato consiste no recrutamento de quatro
cidadãos proprietários, pessoas de consideração, sendo um deles Vereador da Câmara Municipal. (Apoiados.)
Sr. Presidente, eu não sei se ao nobre Deputado caberá por esse fato a glória que ele pediu; deixo-o ao juízo da Câmara. Quando se discutiu nesta Casa pela
primeira vez a lei que autorizava o Governo para destacar a Guarda Nacional, autorizarldo os presidentes de Províncias para recrutarem os indivíduos que, sendo
designados para os destacartlentos, não se apresentassem, ponderações bem graves
apareceram, que se acham justificadas pelo comportamento do nobre Deputado
ex-Presidente do Ceará. Disse-se nesta Casa que, se acaso tal arbítrio se desse ao
Governo, o Governo lançaria mão dele corno meio político para esmagar seus inimigos, por qualquer oposição que se lhe fizesse; e o nobre Senador, o Sr. Vasconcelos, teve nessa ocasião tantos receios, que se julgou já recrutado, de mochila às
costas, e de espingarda ao ombro, aprendendo manejo, apesar de ser tão doente,
apesar de trôpego. (Risadas.) As observações do nobre Senador foram realizadas
pelo nobre Deputado do Piauí, ex-Presidente do Ceará, que quer agora ornar a
fronte com a coroa de louros, por este grande ato da sua administração!
Sr. Presidente, é bem sabida a maneira por que os partidos obram quando
são apoiados pelo Governo ou por pessoas de sua influência, sobretudo nos lugares
insignificantes. Os designadores não acharam senão aqueles cidadãos para marcharem para a campanha! Pois era possível que no Sobral se não achassem outras
pessoas compreendidas na letra da lei ...
O Sr. Souza Martins - Marcharam todos.

O SR. OTTONI - ... que não estivessem na posição desses indivíduos, que
faziam sacrifícios muito graves.
O Sr. Souza Martins- Todos foram designados.
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O SR. OTTONI - Sem dúvida, à vista das circunstâncias que se viram a
respeito desses indivíduos, e que o nobre ex-Presidente confessou, é claro que os
designadores se deixaram levar pelo espírito de partido, que tantos excessos faz
cometer aos homens, principalmente nos lugares insignificantes.
Vejamos agora qual foi depois o comportamento desses cidadãos. Entenderam que o Presidente da Província estaria acima desses pequenos caprichos
(apoiados); vão marchar 60 léguas, vão ao Palácio do Governo fazer ver suas circunstâncias e reclamar justiça. (Apoiados.) E que fez o nobre ex-Presidente? Fez ...
não proferirei a palavra, mas prende-os, manda-os de sua casa, escoltados, dizendo-lhes: "Vão sentar praça!!"
O Sr. Souza Martins - O Presidente de Província é também comandante
das armas ...

O SR. OTTONI - O nobre ex-comandante das armas (risadas) manda
estes cidadãos presos para sentarem praça! Sr. Presidente, pois esses homens não
estariam no caso, no momento de serem recrutados, de darem 400$000 para se
procurar um homem que fosse sentar praça por eles? Fizeram-se depois; mas,
enfim, era preciso humilhar um partido, uma porção importante da Província do
Ceará, que fazia oposição à administração do nobre Deputado, por isso lá foram
eles para a tropa de primeira linha, sujeitos ·à chibata - e quem sabe se a suportarão!
Sr. Presidente, o nobre ex-Presidente tlisse que julga que tudo quanto tem
aparecido por parte do nobre Deputado do Ceará, em defesa da administração
última daquela Província, é efeito da cólera...
O Sr. Souza Martins - E não me parece outra coisa: fazem-se requerimentos e depois retiram-se ...

O SR. OTTONI - Mas eu entendo que este requerimento deva ser retirado; fatos como estes devem e precisam ser trazidos ao seio da representação nacional. É verdade que o nobre ex-Presidente do Ceará, se for comparecer perante
o Supremo Tribunal de Justiça, defende-se com a lei, mas não sei se é só a responsabilidade legal e as penas do Código que pesam especialmente sobre os altos funcionários do Estado; há uma outra, que é a responsabilidade moral.
O Sr. Souza Martins - Também apelo para essa.

O SR. OTTONI - E para que o juízo da opinião pública e da representação nacional possa lançar sobre os funcionários públicos as penas provenientes
dessa responsabilidade moral em que falei, convém trazer ao seio da Câmara os
fatos. E como se hão de eles trazer? Pedindo informações ao Governo.
Quando nos anos anteriores se mencionou este fato, eu entendi que haveria talvez algumas outras circunstâncias que atenuassem a culpabilidade moral do
nobre ex-Presidente; mas agora, pela sua confissão, eu vejo que o ato não correspondeu à expectativa que eu tinha do caráter do nobre ex-Presidente.
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O Sr. Souza Martins - Obrigado.

O SR. OTTONI - Acho que se excedeu alguma coisa; há de me permitir que lhe diga que se excedeu alguma coisa a este respeito. Isto não são requerimentos de cólera, não os reputo assim, assim como não considero requerimentos de
cólera os requerimentos do nobre ex-Presidente contra os atos dos seus sucessores.
O Sr. Souza Martins - Ainda não ftz nenhum.

O SR. OTTONI - Fez um aditamento.
O Sr. Souza Martins- Pedindo informações sobre os meus.

O SR. OTTONI - Eu rogo ao nobre ex-Presidente que continue nessa
tarefa; é bom que a representação nacional entre no exame, e no exame severo, do
comportamento dos Presidentes das Províncias; isto é indispensável, eu nunca me
recusarei a tal exame, não tenho lado para isso, não hei de nunca defender atos que
são ilegais, que saem fora das disposições da lei.
Permita-me, porém, o nobre Deputado do Piauí que faça uma ponderação
à Câmara; é preciso que as acusações que partem do nobre Deputado contra a administração que lhe sucedeu na Província do Ceará sejam tomadas e examinadas
com grande circunspecção. O nobre Deputado, talvez iludido por essa porção de
cearenses que o rodeou, trata com menosprezo, o que não é bem merecido, a outra
parte da Província que lhe fez oposição.
(Aqui o orador faz algumas reflexões nesse sentido, citando a resposta
que o Sr. Souza Martins deu a uma mensagem da Assembléia Provincial, na qual
disse que, em qualquer posição em que se achasse, se lembraria sempre dos cearenses que tinham sustentado a sua administração.)
O SR. OTTONI - Ora, não deixarei passar sem algumas observações as
palavras que escaparam ao meu nobre colega pelo Ceará. Lamentou ele que os cidadãos da vila do Sobral recrutados pelo nobre ex-Presidente tivessem ido fazer
manejo de mistura com os cabras! Há poucos dias, o nobre ex-Presidente do
Ceará,. falando a respeito de um cidadão, a quem disse que o seu sucessor havia nomeado comandante de uma força, querendo tratá-lo com menosprezo, disse: "É
um cabra!" Eu não quis nessa ocasião fazer observações, por ter saído esta frase
do lado do nobre Deputado; não queria que se dissesse que eu pretendia lançar
em rosto a um lado da Câmara o tratar com desprezo aos homens de cor. ..
O Sr. Souza Martins- Essa palavra no Norte não é desprezo.

O SR. OTTONI - É uma palavra de desprezo dada aos homens de cor. ..
O Sr. Souza Martins - O Sr. Senador Alencar proferiu-a também ...

O SR. OTTONI - ... e que os homens nascidos em Portugal dão aos brasileiros. Mas não quis fazer observações pelo motivo que disse, e faço-as agora,
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porque a mesma frase saiu da boca do meu nobre colega do Ceará. Eu julgo que
esta frase, perdoe-me o meu nobre colega, é imprudente, e que irroga um insulto a
uma parte interessante do Brasil. Eu não sei o que querem dizer essas distinções,
não conheço senão o que diz a Constituição, e na conformidade dela não há diferença entre homens de cor mais clara ou mais escura, são todos cidadãos. Talvez a
Constituição fosse lata demais concedendo esse direito aos africanos; quando os
deu aos portugueses residentes no Brasil ampliou-os aos africanos.
O Sr. Carneiro Leão - Fez essa medida extensiva aos súditos de I>ortugal
e suas possessões, mas isto refere-se aos estabelecimentos dessas possessões, como
Benguela e Angola, e não ao interior de toda a Costa d' África, donde vem a escravatura.

O SR. OTTONI - Este favor que se concedeu aos nascidos em Portugal
fez-se extensivo para os nascidos em Angola e em Benguela; portanto, todos, tanto
os nascidos em Angola e em Benguela, como em Lisboa e no Porto, são cidadãos
brasileiros, todos têm o mesmo direito, qualquer que seja a sua cor, e por isso não
é bom que se use dessas frases na Câmara.
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SOBRE A FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA

Sessão de 28 de maio de 1841

O SR. OTTONI - Começarei desejando que a discussão da fixação de
forças de terra não se faça pela maneira por que se fez a discussão do Voto de
Graças. Convido desde já os nobres Deputados que sustentam o Ministério atual a
não se esquecerem dos seus princípios de 1839. Tinha-se retirado da administração
do País o Gabinete de 19 de Setembro; alguns Deputados do meu lado declararam
que a ressurreição daquele Gabinete parecia próxima, ou que tais eram as suas
apreensões; julgaram dever ainda investigar os princípios da política desse Gabinete.
Então, os nobres Deputados que hoje sustentam a Administração lançaram-nos em
rosto que semelhante proceder não era absolutamente conforme com a índole do
sistema administrativo; que cumpria pedir, na verdade, esclarecimentos a respeito
de todos os atos ofensivos das leis; que cumpria acusá-los todas as vezes que eles se
houvessem desviado do caminho que a Constituição prescreve, ma:s o que essencialmente cumpria na discussão do Voto de Graças, e das leis regulamentares, era examinar a conduta do Governo existente, procurar saber se ela oferecia ao País
aquelas condições de segurança que o sistema exige. Enfim, diziam-nos muito belas
coisas, de que hoje me parecem esquecidos, e por isso julgo dever lembrá-las.
Se o comportamento dos nobres Deputados ministeriais tem sido tal como
acabo de expor, o comportamento do Gabinete na discussão do Voto de Graças por
maneira alguma correspondeu também ao conhecimento que se deve supor têm os
seus membros do fiel sistema constitucional. O Gabinete abandonou inteiramente
a discussão, e causa admiração que o nobre Ministro dos Estrangeiros, em um dos
poucos momentos em que se conservou na Casa - atualmente vejo que está ausente -, apenas deu ligeiras respostas a algumas interpelações, aliás, mui sérias, que lhe
haviam sido dirigidas pelo nobre Deputado por Mato Grosso. O nobre Ministro da
Guerra, sendo convidado para responder pelo nobre Ministro dos Estrangeiros em
outra sessão, declarou do seu banco que não tinha procuração do seu colega para
responder.
Ora, Senhores, creio que desta maneira não podemos marchar bem, porque
para poder marchar bem é preciso que as Câmaras e o País conheçam por inteiro
o pensamento ministerial; que ele se revele, que não tema a discussão, a publicidade.
Eu, portanto, dirigirei algumas interpelações aos nobres Ministros, para que hajam
de revelar o seu pensamento.
A resposta do nobre Ministro da Guerra, que há pouco mencionei de que
"não tinha procuração do seu colega", revela uma dissidência ma.Júfesta no Gabinete. Depreende-se que os nobres Ministros não respondem uns pelos outros. Esta
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resposta, combinada com o que se diz, combinada com as declarações semi-oficiais
da folha do Sr. Ministro da Justiça, o Brazil, que diz que os seus princípios não
têm no Ministério senão um correli~onário, um representante, tudo isto revela esta
crise que aparece e que nasceu com o Gabinete atual. E, como creio que é mais
conveniente que a solução da crise seja depois de expor cada um os seus princípios,
as razões de conveniência pública por que se deve modificar o Gabinete ou substituí-lo neste ou naquele sentido, que isto é melhor do que se chegue a este resultado por meio de manejos ocultos, desejo que os nobres Ministros me informem se
são solidários, se responde cada um por atos de todos, se há uma crise ministerial,
se é certo que o nobre Ministro da Justiça entrou para o Gabinete e ainda se prepara
para continuar o papel do nobre Ministro dos Estrangeiros. Explico-me melhor.
Se o nobre Ministro da Justiça entrou para o Ministério sem ter confiança nos seus
colegas, ou se combinaram antes o programa da sua administração; se depois da entrada para o Ministério, conhecendo que estava em desarmonia com os seus colegas,
deixou de francamente abandonar o poder, ou de aconselhar à Coroa uma nova
organização ministerial, e vai-se conservando assim sorrateiramente (apoiados),
deixando que os acontecimentos se desenvolvam, para talvez servir de elo a uma
nova organização ministerial.
Depois de fazer aos nobres Ministros. esta interpelação, que me parece um
tanto séria, e a que espero que os nobres Ministros me responderão prontamente,
passarei a examinar alguns atos, especialmente da repartição da Guerra.
Sr. Presidente, parece-me que o nobre Ministro da Guerra entrou para o
Gabinete com mau agouro, acompanhado de terrores pânicos, de sustos. Digo isto
porque, enfim ... não acredito que o nobre Ministro da Guerra, para fazer-se a si e
aos seus colegas homens necessários, supusera fatos que não existiam, ou acreditara
de leve em informações apaixonadas. Mas, Sr. Presidente, o que é certo é que,
apenas entrou o nobre Ministro para o Gabinete, creio que nesse mesmo dia, ou no
dia seguinte, vários atos seus pareceram querer inculcar que o Governo não se julgava seguro, tinha medo de alguma revolução. O corpo de artífices inspirou sustos
ao nobre Ministro da Guerra; disse-se que se mandou cercar o quartel por uma
grande força de permanentes.
Eu desejo saber se isto é certo, e os motivos das suspeitas que o nobre
Ministro tinha, e que se acham corroboradas com o espalhafato que o nobre Ministro da Justiça fez, mandando chamar a toda a pressa o atual Chefe de Polícia
para vir no mesmo dia tomar conta da repartição, irrogando assim grave injúria
ao digno magistrado, o Sr. Luiz Fortunato de Brito, que, sem dúvida, se acaso a
tranqüilidade pública _perigasse, não era capaz de comprometê-la e comprometer
o Governo, quaisquer que fossem os indivíduos que compusessem o Ministério.
Mas, como já disse, por um lado, o Sr. Ministro procurou espalhar na
população que se pretendia fazer algum movimento contra o Ministério; por outro
lado, o Sr. Ministro da Justiça, com o seu espalhafato, mandava vir o Chefe de
Polícia, que estava servindo como Deputado Provincial na Assembléia de Niterói,
que viesse salvar a Pátria. Também fez outro espalhafato, que também não sei em
que se funda, com o réu Sabino, que havia partido para Goiás, que foi mandado
vir preso do caminho, que a polícia conservou aqui, na cadeia, e embarcou à meia185

noite na praia dos Mineiros, onde foi insultado por um grupo, que não sei que possa ser senão da mesma polícia, apesar de que se disse que o Chefe de Polícia preveniu que o povo reunido àquela hora passasse a vias de fato contra este indivíduo
no ato de embarcar. Ora, parece que o que se chamava povo era povo, que estava
em contato com a polícia, aliás não adivinharia o embarque do réu.
Em ocasião mais oportuna, dirigir-me-ei a este respeito com mais especialidade ao nobre Ministro da Justiça; mas agora ocupar-me-ei especialmente com o
nobre Ministro da Guerra.
Existia no Arsenal de Guerra uma companhia de artífices sem organização militar. O Gabinete de 19 de Setembro julgou dever organizar militarmente
estas companhias: deu-lhes um comandante, música etc. Converteu-as, portanto,
em um Corpo Regular dos Operários que trabalham no Arsenal de Guerra. O
comandante nomeado me consta que desempenhara muito bem a sua obrigação,
regularizara o Corpo, e merecera em 1839 elogios do Ministério pela disciplina que
tinha introduzido no seu Corpo. Mas, logo que entrou o nobre Ministro, depois de
ter dado as mostras de suspeitas que mencionei contra o Corpo, que não sei em que
possam sustentar-se, demitiu o comandante, como se esta demissão - ao menos
podia fazer suspeitar, com grave perda da reputação deste indivíduo- tinha relação
com os receios do Gabinete. O nobre Ministro parece que deu a entender, pelo
menos publicou-se no Jornal do Commercio, que misteriosamente tinham saído
naqueles dias armas do Arsenal. Isto serviu de pretexto para irrogar-se uma injúria
a outro cidadão do Arsenal de Guerra, que era vice-diretor. Entretanto, um empregado do Arsenal de Guerra desmentiu completamente esta notícia, dada como
motivo de demissão do vice-diretor, fazendo ver no Jornal do Commercio que um
indivíduo, que merecia a confiança do Ministro, e que está ainda empregado no
Arsenal, havia dado ordem para saírem estas armas que eram unicamente destina·
das para servir em uma festividade de igreja ou procissão que tinha tido lugar na
véspera daquele dia. Mas, entretanto, o nobre Ministro não reparou a injúria feita
a esse vice-diretor, demitindo-o, e deixando que se publicasse que o demitira por
estarem armas fora do Arsenal de Guerra; o nobre Ministro não mandou ao menos
desmentir no Cmreio Official as notícias caluniosas que alguém supôs que partiam
do Ministério e que eram como semii-oficiais.
Pelo que se tem dito na Casa a respeito dos artífices, pode-se talvez tirar a
ilação dos motivos por que o Ministério atual criou tanto ódio contra indivíduos
desse Corpo. Desceu porém, nas suas vinganças, muito baixo. O nobre desembargador Ministro da Guerra, não se contentando de ter rodeado o Corpo de Artífices
de uma guarda logo na noite de sua entrada para o Ministério, fez destacar daquele
Corpo imediatamente muitos indivíduos para o Rio Grande do Sul. Foram sem
dúvida estes a quem o Ministério ou seus amigos dão a patente de cacetistas; declarado que qualquer indivíduo é cacetista, é imediatamente mandado para fora.
Os nobres Ministros são, ao mesmo tempo, acusadores, juízes, sentenciadores e
executores. Entretanto, chamarei a atenção do nobre Ministro s<)bre uma lista
que tenho de indivíduos que foram para o Rio Grande e que exercitavam ofícios
fabris no Arsenal de Guerra: por exemplo, Veríssimo José, carpinteiro, vencendo
790 réis; Antônio Mariano de Souza Lobo, pedreiro, etc. A lista é imensa. Além
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destes, foram também para o Rio Grande aprendizes menores que faziam parte da
Companlúa de Artífices, e que me parece que por modo algum podiam ser enviados
para o Rio Grande, sobretudo os que pertencem à classe dos mandados vir das
províncias como por favor que o Governo mandava fazer às classes pobres, para se
aplicarem no Arsenal de Guerra, aprendendo e aperfeiçoando-se em ofícios fabris,
que pertencem muitas vezes a fam11ias pobres, porém honestas, e que não estariam
nas circunstâncias de serem recrutados, mas cujos pais os confiaram, já em virtude
de recomendações dos Presidentes de Província e já em virtude de solicitações de
outras autoridades, à direção do Arsenal de Guerra, contando que iam ter ali, não
só uma educação, como desejam suas famílias, como aperfeiçoamento nos ofícios
a que se destinavam.
Sendo assim, e sendo certa a informação que me deram de que 20 destes
indivíduos mandados para o Rio Grande estão nestas circunstâncias,, é evidente
que também se lhes fez manifesta violência, que não posso explicar de outra maneira senão pela tal patente de cacetistas que um nobre Deputado julgou dever
dar a um indivíduo em que falei nesta Casa na ocasião da discussão do projeto de
relações. Falando-se do Chefe de Polícia atual, eu disse que ele tinha sido chamado
a toda a pressa de Niterói, para vir castigar os rebeldes que lhe tinham recusado
os seus votos, e que, com efeito, alguns fatos pareciam comprovar este meu juizo.
Citei o nome, por exemplo, do cidadão José Ignácio Penna, que tinha sido recrutado pelo atual Chefe· de Polícia, e mandado para bordo com um par de machos
aos pés, para uma embarcação que saiu naquela. noite, de sorte que saiu feito
grumete sujeito ao calabrote. Eu tinha mostrado que o cidadão José Ignácio não
estava nas circunstâncias de ser recrutado; que já tinha servido como voluntário da
Marinha na guerra da Independência. O Ministério, em vez de responder a Utma
acusação tão forte contra um empregado de sua confiança, a quem ele deu tanta
importância, como já mencionei, julgou dever desprezar esta minha acusação; e
apenas o nobre Deputado pela Província de São Paulo, respondendo a este tópico
do meu discurso, deu a entender claramente que este homem tinha sido recrutado
por ser cacetista, isto- é, como do número daqueles cidadãos a quem o Governo
atual classificava como cacetistas, e passava imediatamente a impor as penas que
julgava estarem na sua alçada. Bem se vê o que de injustiças revoltantes podem
nascer de semelhante modo de sentenciar.
Hoje pude obter os documentos que provam o que avancei a respeito
do Sr. José Ignácio Penna. Está aqui um atestado do Sr. Taylor, que peço licença
para ler. (Lê.) Está aqui outro atestado do Sr. Manoel de Siqueira Campelo, mostrando os bons serviços que o Sr. Ignácio Penna fez na esquadra, em 1824, em Pernambuco; outro, do Sr. Bittencourt, atestando os bons serviços deste cidadão na
fragata Imperatriz, no bloqueio do Rio da Prata, e outro, do Sr. João Baptista
de Souza, garantindo que, durante a viagem que fez à Europa a fragata D. Francisca, quando foi acompanhar a Sra. D. Maria 11, mostrou a maior aptidão para o
serviço da Marinha; formava suas derrotas de destinos sofrivelmente e mostrava
para a vida de mar a melhor disposição, sendo subordinado e servindo de voluntário da Marinha desde a guerra da Independência até 1831, tempo durante o qual
tomou parte em todas estas comissões importantes.
187

Mandarei à Mesa estes documentos, para que qualquer Sr. Deputado ou o
nobre Ministro possa consultar para verificar o que acabo de dizer. Além disso,
consta que na Secretaria da Marinha, nas comunicações de Lord Cochrane se fez
menção honrosa do Sr. José Ignácio Penna. Hoje ele servia de escrevente no escritório de um amigo, quando foi mandado para bordo para grumete, esquecendo-se
o Governo de todos os seus serviços e da categoria de oficial de Marinha de que
tinha gozado. A esta hora já terá sofrido o calabrote e todos estes insultos, talvez
por ter nas eleições seguido as inspirações de sua consciência, ou talvez para se
fazer a corte a um partido bem conhecido no Rio de Janeiro, que, por ora, deixarei
de mencionar.
A respeito do Sr. Euzébio de Queiroz, atualmente encarregado com especialidade pelo nobre Ministro da Guerra, há outros fatos que eu mencionarei. Não
tenho documentos, na verdade, mas são informações muito detalhadas que me
deram, e que podem ser contraditas pelo nobre Ministro.
Um inspetor de quarteirão da Freguesia do Sacramento, por nome Espírito Santo, foi denunciado como cacetista ao Chefe de Polícia; e, sem maiores averiguações, a sua casa foi imediatamente cercada, e teria de ser preso se porventura
não ocorresse o que vou mencionar. O inspetor de quarteirão, Espírito Santo, não
só não tinha votado nos amigos do Governo na eleição passada, mas parece até
que tinha dado o seu voto para outro lado. Não se julgou, porém, seguro, apesar
desta demonstração, e dirigiu-se a uma loja maçônica, de que me asseguram era
Secretário e Grão-Mestre o nobre Ministro do Império. A loja maçônica interveio
a favor do seu secretário e foi ter com o Grão-Mestre, o Sr. Araújo Vianna, Ministro do Império, que interveio a favor do cavalheiro rosa-cruz (risadas), secretário
da loja, e, em conseqüência, deram-se as ordens, e escapou o Sr. Espírito Santo das
graças dos pedestres da polícia. A Guarda Nacional, Sr. Presidente, no Rio de J aneiro, com a elevação do novo Gabinete, viu-se ameaçada de uma depuração. Uma
multidão de guardas nacionais - contra o que se mandou afirmar no Jornal do
Commercio menos exatamente - eram agarrados muitas vezes com fardamento,
ainda pelos pedestres da polícia, e recrutados. Os excessos foram a tal ponto, que
em certos dias não foi possível renderem-se as guardas, porque todo mundo recuava, espavorido, do Sr. Chefe de Polícia. Nestas circunstâncias, o Ministério viu-se
forçado a recuar do seu projeto de depuração. Então, mandou publicar que não
havia ordem para se recrutar na Guarda Nacional, contra os fatos que muita gente
tinha visto. Não vi, na verdade, documentos, mas muitos oficiais da Guarda Nacional me asseguraram que muitíssimos guardas nacionais foram recrutados.

O Sr. Ministro da Guerra - O que é verdade é que nem um só sentou
praça.

O Sr. 01rneiro Leão - A lei permite o recrutamento na Guarda Nacional.
O SR. OTTONI - A lei o permite como medida de depuração?

O Sr. Carneiro Leão - Durante o Ministério de 23 de Julho não era por
depuração?
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O SR. OTTONI (depois de vários apartes) - Visto que tanto se fala na
palavra "depuração", direi que de preferência se escolhiam os indivíduos de uma
cor. (Sussurro.)
O Sr. Rego Barros- Ora! Pelo amor de Deus!

O SR. OTTONI- No dia 3 de maio eu vi uma porção de recrutas que foram para Santa Catarina: entre eles, nem um havia assim de pele mais clara. Parecia,
portanto, que isto se fazia para cortejar certa rua desta cidade e que se pretendia
fazer aqui o que se fez na Bahia depois da realidade de 7 de novembro.
Quanto ao Corpo de Artífices, esqueceu-se mencionar ainda outro fato
ao nobre Ministro da Guerra.
Um sargento-ajudante deste Corpo tinha obtido licença e estava na Academia. Eu narro o fato como me referiram; o nobre Ministro o verificará; não o
garanto. Este sargento mostrava, em seus estudos, adiantamento. O nobre Ministro mandou que respondesse por escrito se queria ter baixa do posto para continuar a estudar na Academia, ou apresentar-se no seu Corpo: o sargento respondeu
que, desejando continuar na Academia seus estudos, preferia ter baixa, visto que
se não permitia continuar a estudar, para o que, aliás, se lhe havia dado licença.
Apesar desta declaração, o nobre Ministro imediatamente cassou a licença deste
indivíduo. S. Exa. explicará este fato.
Um indivíduo, que já durante a administração de 1829 sofreu alguma perseguição do nobre Ministro da Guerra, segundo se dizia nesse tempo, porque não
quis vir às galerias quando se tratou da célebre acusação do ex-Ministro da Guerra
em 1829, acaba de ser outra vez vítima do nobre Ministro durante a sua administração de 1841, e teve de perder o seu lugar no Arsenal de Guerra: é o Sr. Lacé.
(Muitos senhores contestam os fatos, e o Sr. Coelho diz que o Sr. Lacé
teve uma advertência a respeito de ser Vereador.)

O SR. OTTONI (depois de uma pequena pausa) - Desejo que o nobre
Ministro informe também onde pára um fulano Pinto que era procurador de causas, que as defendia perante o Júri, que tinha apresentado aqui um projeto, que
pode não provar conhecimentos de sua parte a respeito de finanças, mas que tinha
apresentado um projeto para a amortização da dívida pública. O que quero é designar o indivíduo. Ele foi preso; também parece que teve patentes de cacetista.
Não sei onde pára, e se foi recrutado por não saber finanças ou pela raiva que há
à palavra "amortização", que pode ser sinônima de economia.
Eu desejava que, na ocasião do art. 1<?, os Senhores que estão mais habilitados para falar a respeito da guerra do Rio Grande encetassem um exame muito
sisudo a respeito dos meios melhores e mais conducentes à pacificação daquela
Província. Eu vejo que um Ministro do Gabinete, e que também o foi do de 19 de
setembro, parecia dar inteira preferência aos planos do nobre General que ~oi
mandado para aquela Província por essa administração, e, entretanto, outra se
mostra a opinião do Ministério na nomeação do Presidente atual, pois uma tal no189

meação revela, sem dúvida, que os nobres Ministros reconheceram não serem os
plartos do nobre General os melhores, os mais conducentes para a pacificação do
Rio Grande. O certo é que o atual Presidente do Rio Grande está em inteiro divórcio com o antecessor do Sr. Álvares Machado, e os planos de ambos parece que
são inteiramente opostos. Seria, porém, conveniente que fossem discutidos na
Casa, que o nobre General emitisse suas idéias, que o Governo discutisse com ele
e explicasse as razões por que deu preferência aos outros planos de campanha do
nobre Presidente, que têm agora de ser executados pelo comandante das armas
nomeado, segundo suponho.
Sr. Presidente, a respeito dos melhores meios para a pacificação do Rio
Grande, há um fato bem notável do Ministério atual. No dia da nomeação do Sr.
Saturnino para Presidente do Rio Grande, ou logo no dia posterior, se publicaram
aqui algumas reflexões censurando gravemente esta nomeação. Estas reflexões
partiram da tipografia onde se imprime a folha do nobre Ministro da Justiça, ou
correligionária de S. Exa. Na cidade ouvi geralmente atribuir estas reflexões a uma
pessoa influente no Rio Grande, uma pessoa a quem tenho ouvido atribuir, na
verdade, por atos menos prudentes seus, uma grande parte das calamidades que
têm assolado aquela Província:, mas a quem, entretanto, não se pode negar nem
muita ilustração, nem muito aferro à legalidade. Falo do atual Presidente da Paraíba. Entretanto, parece que o Ministério procurou imediatamente abafar qualquer
oposição que aparecesse naquele sentido; o certo é que o avulso que continha as
tais reflexões foi abafado, e a pessoa a quem o público indigitava como autora
dessas reflexões, teve de ser nomeada para o lugar importante de Presidente da
Para1ba. Portanto, este fato me induz a crer que o Ministério parece temer a
discussão a respeito deste ponto - qual é o meio mais conveniente para se pacificar o Rio Grande. Entretanto, a discussão não pode prejudicar de modo algum.
Se alguma coisa há que se não pode dizer em público, pode dizer-se em
sessão secreta. Eu não quero ver os planos de campanha, mas que se explique esta
diferença. Eu estou certo de que continuarão a aparecer interpelações, do lado
contrário, ao meu nobre amigo, o Sr. ex-Presidente do Rio Grande, para explicar
o seu comportamento como negociador, segundo o chamam. Mas eu rogo especialmente ao meu amigo que não dê satisfação alguma a este respeito enquanto o
Sr. Rocha Galvão não der as explicações do que foi fazer a Montevidéu, no tempo
do Gabinete de 19 de setembro.
O Sr. Rocha Galvão - Peço a palavra.
O SR. OTTONI - TC:stimo muito que o nobre Deputado se resolva a revelar o que foi fazer a Montevidéu durante a administração de 19 de setembro.
Antes de se fazerem recriminações, dizendo-se que o decoro da Coroa Imperial foi sacrificado, cumpria também que os nobres Deputados que fazem estas
insinuações explicassem se porventura a suposta ou verdadeira missão de meu nobre amigo irrogava à Coroa Imperial o desdouro que lhe provinha dessas proposições clandestinas de 200 contos em dinheiro a Bento Manoel para abandonar a
causa dos rebeldes, acompanhando os 200 contos com a promessa de urna cadeira
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de Senador, como consta de um ofício assinado pelo Major Alencastro, publicado
em uma folha desta Corte no ano passado. Eu desejava saber se menor injúria era
irrogada ao decoro da Coroa Imperial. ..
O Sr. Álvares Machado - Peço a palavra.

O SR. OTTONI - ... pela proposição feita a Netto, segundo se diz no Rio
Grande, oferecendo-se-lhe uma patente de Brigadeiro no Exército Imperial pelas
administrações anteriores à de 24 de Julho. Porque, enquanto não houver estas explicações, creio que o meu nobre amigo não deve dar informação alguma, por mais
que seja provocado.
O Sr. Andrada Machado - Eu não sou desta opinião.

O SR. OTTONI - Entretanto, se o meu nobre amigo quiser dar essas explicações... Mas nem elas são precisas, porque os fatos aí estão, e o público conhece que muito mais sustentou o decoro da Coroa Imperial o Gabinete de 24 de
Julho, e o meu nobre amigo, quer como particular no campo de Bento Gonçalves,
quer como administrador da Província do Rio Grande, do que os Gabinetes anteriores; e não são os nobres Deputados que os defenderam e apoiaram tudo o que
faziam que estão habilitados para nos. lançar ~pedra.
Eu tenho a fazer algumas observações sobre a marcha anticonstitucional
que me parece que leva o Gabinete atual. Tenho negócios a discutir com o nobre
Ministro da Justiça, como a suspensão de garantias e a inconstitucionalidade desta
medida. Mas a discussão atual não é oportuna, e por isso reservar-me-ei para outro
dia.
Direi alguma coisa em resposta ao discurso do ilustre Deputado que falou
em primeiro lugar. Eu concordo em muito grande parte com os princípios gerais
que ele apresenta, mas em alguns pontos divergimos. O nobre Deputado pareceu
querer irrogar censuras ao Ministério transato, declarando que os milHares de primeira linha podiam votar, tendo as outras circunstâncias da lei. O nobre Deputado pôs em questão este princípio; entretanto, a Constituição é muito clara.
(Lê o art. 92 da Constituição.) Ora, onde está aqui a exceção dos soldados?
Um Sr. Deputado- Na renda.

O SR. OTTONI- Então um soldado não tem 100$ de renda? Uma parte
dos vencimentos dos soldados é empregada por administração, em que ele não intervém imediatamente; entretanto, talvez que ainda assim lhe fiquem mais de 100$.
Tem-se aqui duvidado a respeito das palavras - "renda líquida". A inteligência
universal é que é renda líquida tudo o que ganha o indivíduo; do contrário, muito
pouca gente poderia votar. Homens que possuem grandes capitais, muitas vezes no
fim do ano não terão 100$ de renda líquida; e todo aquele que não tiver aumentado o seu capital no fim do ano na razão de 100$, não poderá votar; empregados
que ganham 2:400$ e 3 :000$, é os despendem no seu tratamento, não têm, no
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fim do ano, 100$ para acumular e, por conseqüência, não poderão votar. Ora, isto
é absurdo. Logo, renda líquida é o produto do ganho de cada indivíduo, é o produto do seu serviço. É o que a Constituição quis dizer. Se o soldado, pelo produto
de seu serviço, ganha 100$, está nas circunstâncias de votar. Se acaso o nobre
Deputado quiser tratar de reforma da Constituição a este respeito, eu desde já hipoteco o meu voto, convidando os eleitores para darem poderes constitucionais
aos Deputados, a fim de que seja reformado o artigo 92 para acrescentarmos mais
uma exceção, que é das praças de pré do Exército e da Marinha; mas que fosse uma
violação da Constituição votarem soldados que as mesas decidiram que tinham esta
renda líquida, é o que não posso compreender.
Eu suponho que talvez algumas irregularidades houvesse na eleição de um
ou outro ponto, por exemplo, no Rio de Janeiro e outros lugares, onde houvesse
soldados para votar, mas também acredito que muitas exagerações têm sido trazidas ao conhecimento da Casa, especialmente a respeito da eleição da Corte.
O Sr; Carneiro Leão - A Câmara tem ouvido uma muito pequena parte da verdade do que aconteceu. (Apoiados.)

O SR. OTTONI - Por que não pede o nobre Deputado que se proceda a
uma indagação exata dos fatos?
O Sr. Carneiro Leão - Eu já pedi uma comissão.

O SR. OTTONI - Mas pediu in voce; não requereu que se nomeasse essa
comissão.
O Sr. Carneiro Leão - Pois vou requerer.

O SR. OTTONI - Requeira; eu quero que se examine quais são os criminosos, quem são os que abusaram das urnas eleitorais. Eu votarei para que sejam
castigados. Se forem Ministros, votarei pela sua acusação e, se forem empregados
subalternos, votarei para que se recomende ao Governo que os faça responsabilizar.
Mas eu disse que muitas exagerações aparecem nesta Casa; vou dar a razão.
Assisti aqui às eleições de 7 de setembro. Os clamores que agora se fazem a respeito de eleições de eleitores fizeram-se nas eleiçqes de 7 de setembro: eu os ouvi das
partes interessadas aqui na Corte. Entretanto, vamos especialmente à freguesia de
Santa Rita, que mais bulha causou e com que se tem feito mais espalhafato. Nessa
freguesia me consta que os indivíduos da Oposição que procuravll!ll tomar parte na
eleição tinham até angariado os votos do comandante do Corpo da Brigada, e que
por intervenção desse comandante contavam com os votos de todo o Corpo. Toda
a Oposição, até as vésperas da eleição, julgava a coisa muito lícita, e que os soldados
podiam votar.
O Sr. Carneiro Leão - Em todos os anos antecedentes se tinha decidido o
contrário.
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O Sr. Torres - Apoiado.
O SR. OTTONI - Parece que alguma autoridade fez ver ao comandante
do Corpo da Brigada - pelo menos foi o que se disse geralmente - que o Governo,
se não queria intervir nas eleições, não consentia também que os comandantes
dispusessem dos votos de seus soldados a favor de indivíduos da Oposição; que os
comandantes podiam votar como queriam, mas que deixassem os soldados votar
como quisessem. Em conseqüência disto, o comandante do Corpo de Marinha votou com a Oposição, e o Corpo com indivíduos que mais ou menos simpatizavam
com a política do Governo.
Noto outra coisa. Tem-se feito grande bulha com os soldadós que vão
conquistar as mesas; entretanto, para formar-se a mesa em Santa Rita, em 7 de
setembro, estes soldados, com que tanta bulha se tem feito, não tomaram parte
nenhuma na formação da mesa. Os dois partidos se bateram, disputaram, agrediram-se? e por que os nobres Deputados dão o título de cacetistas unicamente aos
de um lado? De outro lado não haveria cacetes? Não ficariam alguns feridos?

O Sr. Carneiro Leão - A obrigação do Governo era desarmar a todos.
(Apoiados.)
O SR. OTTONI - Os dois partidos lutaram com paus de lenha, porque,
passando eu de tarde pela freguesia, antes de ainda organizada a mesa, vi pessoas
de ambos os partidos entrarem com feixes de lenha que tinham comprado em uma
taverna vizinha; de parte a parte se deram bordoadas com as achas de lenha; entretanto, um partido ficou debaixo naquela freguesia. Nas outràs freguesias o partido
da Oposição, como, por exemplo, na do Sacramento, nem ousou aparecer.

O Sr. Carneiro Leão - Por causa dos cacetes. (Apoiados.)
O SR. OTTONI - É falso: nessa freguesia se organizou a mesa sem a menor oposição. Os indivíduos do lado da Oposição, vendo a grande derrota que levavam naquela importantíssima freguesia ...

O Sr. Carneiro Leão- Na qual se queimaram as listas por cautela.
O SR. OTTONI - A comissão de exame há de averiguar se do seu lado
houve também gentilezas semelhantes.

O Sr. Carneiro Leão- Queimaram-se as listas por cautela.
O SR. OTTONI - Estou certo de que o nobre Deputado não quererá que
se examinem somente as irregularidades cometidas pelos amigos do Ministério de
23 de Julho. A imparcialidade do nobre Deputado é tão notória, que estou certo
de que quererá que a comissão examine também quaisquer irregularidades que possam ter cometido as pessoas de seu lado. Mas o certo é que nesta freguesia as pes193

soas do partido ministerial foram até agredidas por um grupo que se dizia que ia
ali inutilizar as eleições, e que às pessoas influentes do partido ministerial é que se
deve o ter sido repelido esse grupo sem que cenas desagradáveis aparecessem. Na
freguesia de Santa Anna, segundo me constou no mesmo dia por pessoas que ali
assistiram às eleições, a mesa organizou-se imediatamente com pequena questão:
dois indivíduos foram rejeitados, porém grande maioria apareceu de um lado, e a
organização da mesa se fez com muita facilidade. Ora, do que presenciei em 7 de
setembro concluo que as irregularidades havidas em 25 de outubro não são tantas
como se quer apresentar e que há muita exageração na exposição delas.

Depois de algumas palavras em resposta a um aparte do Sr. Carneiro Leão,
o orador conclui.
A hora está adiantada, e, como terei de falar outra vez, reservo o que tenho
de dizer para então, esperando que o nobre Ministro dê as respostas às interpelações
que lhe fiz.
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CRÍI'ICA AO MINISTÉRIO
CONTRA A DISCRIMINAÇÃO RACIAL

Sessão de 7 de junho de 1841

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, quando pela primeira vez falei na
discussão da fixação de forças de terra, comecei o meu discurso fazendo várias interpelações ao nobre Ministro. Achava-me ainda ocupado com a minha questão de
ordem, quando, estando adiantada a hora, eu tive de cortar o meu discurso; fiquei,
portanto, sem dizer qual era o meu voto a respeito da proposta do Governo.
_
Hoje, tendo de ocupar alguns momentos respondendo aos discursos do
nobre Ministro da Justiça e do nobre Ministro da Guerra, para que não suceda
ver-me obrigado a partir o meu discurso sem declarar o meu voto, começarei <ieclarando que voto contra o primeiro artigo da proposta do Governo.
Sr. Presidente, eu sou discípulo da teuria da confiança, e, nesta parte,
correligionário da nobre Oposição de 1837, que levava este princípio ao excesso de proclamar, nesta Casa, que negava pão e água aos seus adversários. Nisto
acho-me em alguma discordância com a maior parte dos meus amigos políticos,
porque todos eles ou quase todos têm seguido, na Casa, o outro princípio de que,
ainda desejando ver substituídos os Ministros que se acham no poder, a maior
parte dos meus amigos julgam dever dar-lhes_ força suficiente para fazer-se o serviço público. Eu, como já disse, discordo, nesta parte, dos meus correligionários.
Tenho sido constante em negar ao Governo as forças quando não tenho confiança nele. Por conseqüência, só tive de votar pela fixação de forças de mar e terra
e pelo orçamento na sessão de 1840, porque nessa ocasião dava o meu fraco apoio
ao Ministério que existia.
Hoje não posso prestar o meu apoio ao atual Ministério. Não posso ter
confiança no nobre Ministro da Guerra. Ainda soam aos meus ouvidos as palavras
que nesta Câmara foram proferidas, especialmente na sessão de 1830, estigmatizando a política desastrosa do nobre Ministro no seu Ministério de 1828. Eu comemorarei as palavras que a Câmara dos Deputados lgveu ao Trono, dando-lhe agradecimentos por ter dissolvido o Ministério de 1829:
·
"Senhor (é o Voto de Graças de 1830), a Câmara dos Deputados
rende a V. M. Imperial mil graças pela destituição do Ministério que
havia perdido a confiança pública por contínuas violações da Constituição e das leis, pelo terror da volta do Goverp.o absoluto, senão real,
ao menos aparentemente justificado por muitos atos do Ministério,
em cuja administração viu com mágoa a Nação inteira fechar-se a sessão sem lei do orçamento."
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Ora, sendo o nobre Ministro da Guerra a figura proeminente do Ministério a respeito de quem a Câmara dos Deputados, em 1830, se expressou por esta
maneira, é impossível que possa prestar o meu apoio ao nobre Ministro. A sua
presença no Ministério inspira-me sustos, _pela causa da liberdade, inspira-me sustos
de que os seus princípios de 1829 tenham novamente de aparecer. Não posso ter
confiança no nobre Ministro da Guerra.
O nobre Ministro da Fazenda não pode inspirar-me a menor confiança.
O Sr. Senador Miguel Calmon du Pin e Almeida é muito infeliz em todas as operações que faz quando Ministro da Fazenda. Isto seria bastante para negar-lhe a
minha confiança; mas acresce urna circunstância, que é que o nobre Ministro declarou nesta Câmara que um dos princípios de economia que o nobre Ministro mais
apreciava era que a prosperidade industrial do País crescia na razão direta do aumento da dívida pública. Ora, este princípio de economia política horrorizou-me, e
desde que lho ouvi fiz tenção de nunca dar-lhe a minha confiança quando Ministro
da Coroa.
Longa podia ser a série dos itens com que eu justificasse a minha falta
de confiança do nobre Ministro da Justiça; entretanto, direi simplesmente que há
um ponto de dissidência muito notável entre nós. O nobre Ministro da Justiça, alistado debaixo das bandeiras do regresso, foi nesta Casa o propugnador mais acérrimo
de todos os cerceamentos que houve no Ato Adicional. Não darei outro motivo
para autorizar a minha falta de confiança. O nobre Ministro não precisa do meu
fraco apoio, e creio não lho dever dar nunca, salvo se o nobre Ministro mudar de
princípios.
Não posso ter confiança no nobre Ministro do Império, porque, também
direi simplesmente, foi Presidente desta Câmara na sessão de 1838 e 1839 ...
Igualmente não tenho confiança no nobre Ministro da Marinha. (Risadas.)
O Sr. Marquês de Paranaguá demorou-se muito em unir os seus esforços aos dos
brasileiros quando pugnaram pela independência do seu País; o Sr. Marquês de
Paranaguá jurou a Constituição portuguesa; o Sr. Marquês de Paranaguá teve grande
parte no ato iníquo da dissolução da Assembléia Constituinte. Não posso ter confiança no nobre Marquês de Paranaguá. (Risadas.)
Não me inspirando, pois, confiança nenhum dos indivíduos ...
Um Sr. Deputado - Falta o Sr. Ministro dos Estrangeiros.

O SR. OTTONI - Ia-me esquecendo do nobre Ministro dos Estrangeiros;
se o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro não me advertisse, teria de passar em silêncio o nobre Ministro dos Estrangeiros. A razão do meu silêncio foi, talvez, por
eu ignorar o que é o nobre Ministro dos Estrangeiros. (Risadas.) Não tenho confiança no nobre Ministro dos Estrangeiros porque não sei a sua cor política, não
sei a que lado pertence. Olhando para os diversos lados, não vejo o nobre Ministro
dos Estrangeiros, assim corno não vejo a sua cor política.
Tendo declarado o meu voto na falta de confiança no Ministério, passarei a responder a alguns tópicos dos discursos do nobre Ministro da Guerra e do
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nobre Ministro da Justiça. E, como o nobre Ministro da Justiça aparece poucas
vezes na Casa, e pode retirar-se antes da conclusão do meu discurso ...
O Sr. Paulino (Ministro da Justiça) faz sinal negativo.

O SR. OTTONI - . . . aproveitando-me dos momentos em que S. Ex a.
aqui se acha, começarei pelo seu discurso.
Sr. Presidente, quando pela primeira vez falei, eu fiz algumas observações
a respeito dos terrores pânicos que mostraram os nobres Ministros quando entraram
para o Ministério, à vista de certos atos pelo menos muito imprudentes da sua parte.
Para mostrar que, nesta parte, o nobre Ministro da Justiça ia de acordo com o seu
colega, trouxe alguns atos do Ministério da Justiça, e entre eles a bulha que se fez
com o réu Sabino. O tópico do discurso em que o nobre Ministro tomou em consideração as minhas observações a este respeito já foi suficientemente analisado pelo
meu nobre amigo, digno ex-Ministro da Justiça. O meu nobre amigo já provou que
S. Exa. estava em completo engano quando asseverou que não tinha havido essa
reunião de povo no ato do embarque desse réu. A notícia dada pelo Despertador,
que não pode ser suspeito, e que não foi contraditado, prova evidentemente que
houve essa reunião que, tendo lugar à meia-noite, e não estando o povo prevenido,
mostra que era uma reunião do povo da polícia; talvez do tal povo da polícia
que recebeu os bilhetes para ir para o teatro.
Eu não direi mais nada quanto à insinuação odiosa que fez o nobre Ministro contra o seu antecessor, como que dando a entender que não tinha tomado
todas as providências de cautela e de segurança que devia tomar a respeito desses
réus. Já o meu nobre amigo fez ver que, quando se retirou do Ministério, dos réus
anistiados compreendidos na rebelião da Bahia, e que tinham assinado termo de
residir em diferentes pontos do Império, nenhum se· achava nesta Corte, e que,
apesar das sobrestações para que o Governo modificasse sua primeira resolução
a respeito de alguns destes réus, foi o Governo inexorável.
Eu agora acrescentarei uma circunstância que talvez escapou ao meu nobre amigo, e é que constou-me que até haviam ido recomendações para as Províncias onde haviam de ir esse e outros co--réus, a fim de que, no caso de se julgar conveniente separá-los, se tomasse esta medida. Tudo isto responde cabalmente à insinuação pequenina do discurso do nobre Ministro da Justiça.
Havia eu na Casa - autorizado pelo discurso do nobre Deputado por São
Paulo que, explicando o motivo por que certo indivíduo havia sido recrutado, declarou que era por ser cacetista -, havia eu declarado, sobre a autoridade deste
ilustre Deputado, que os nobres Ministros se arrogaram o direito de qualificar
certos indivíduos como cacetistas, e que eram a este respeito juízes, partes e executores da sentença. Mencionei vários indivíduos que supunha indevidamente recrutados, e muito especialmente o ex-voluntário da Marinha José Ignácio Penna.
O Sr. Ministro estaria no seu direito se respondesse ao meu discurso simplesmente,
demonstrando que todos os indivíduos recrutados que eu mencionei estavam nas
circunstâncias da lei, que não tinham nenhuma das isenções que os excetuassem
do recrutamento. A isto talvez se devesse limitar a resposta do nobre Ministro,
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mas, em vez de o nobre Ministro entrar nesta questão, deixou a sua posição elevada de Ministro da Coroa, para embrenhar-se pela discussão sobre a vida privada,
dizendo que no processo de divórcio que mencionou havia coisas vergonhosas
contra José Ignácio Penna.
Ora, Sr. Presidente, há nesta acusação do nobre Ministro mistério de iniqüidade que não pretendo desenvolver pelo respeito que consagro à Câmara; mas,
se acaso desenvolvesse, o nobre Ministro, reconhecendo que a sua boa fé foi ilaqueada, veria que sobre a sua pessoa, sobre a do Chefe de Polícia e sobre a de mais algum
colega do nobre Ministro e do Chefe de Polícia podia recair mui grave censura. Limitar-me-ei porém a dizer que o nobre Ministro, deixando ilaquear a sua boa fé,
fazendo coro com os perseguidores desse homem, não faz um ofício honroso, e
que estou certo de que o nobre Ministro o exercita por não estar bem informado.
Julgo não dever dizer mais, para não imitar o nobre Ministro da Justiça, revolvendo o seio íntimo das famílias; mas, entretanto, se contra minha expectativa o
nobre Ministro o exigir, eu me verei na dolorosa necessidade de dar mais algumas
explicações. Basta o respeito da vida privada deste indivíduo.
O nobre Ministro quis atenuar a culpabilidade do Governo, dizendo:
"Note-se que voluntário não é oficial". Mas o voluntário da Marinha faz todo o
serviço que fazem os oficiais da Marinha. Na corporação do mar não existe paten·
te correspondente à de alferes do Exército de terra; os indivíduos que estão em
ceritas circunstâncias tinham praça de Guardas-Marinhas, posto sem patente neha parte era a legislação pouco constitucional. Mas outros indivíduos, não podendo ser Guardas-Marinhas por não serem nobres, sentaram praça de voluntários,
de modo que se pode dizer que os voluntários da Marinha são os alferes plebeus da
Armada, assim como os Guardas-Marinhas são os alferes nobres, visto que ainda a
legislação do nosso País não aboliu no todo estas distinções, em conformidade com
a doutrina 'da Constituição. Mas basta dizer que o voluntário da Marinha faz o serviço de oficial, o voluntário da Marinha senta-se à mesa do Almirante, e, por conseqüência, não é coisa tão insignificante como o nobre Ministro quis inculcar.
Mas, vai por diante o nobre Ministro no seu fim de querer deprimir este
homem.
Disse: "Ele foi demitido por mau comportamento". O ·nobre Ministro,
sem dúvida mal informado, avançou uma falsidade. O Sr. José Ignácio Penna não
foi demitido por má conduta, nem era possível que a respeito do homem de quem
há os atestados honrosos que aí deixei sobre a mesa, atestados de todos os coman·
dantes sob quem serviu durante a guerra da Independência, durante o bloqueio de
Pernambuco, do rio da Prata, etc., e de outros oficiais sob cujas ordens o Sr. Penna
desempenhou, com subordinação e préstimo, comissões importantes, não era natural, digo, que o homem que reúne em seu favor testemunhos tão valiosos fosse de·
mitido por má conduta. O nobre Ministro peça esclarecimentos a seu colega da
Marinha, examine os registros daquela repartição, o arquivo do Quartel-General, e
lá achará o motivo da demissão do Sr. Penna.
Depois de concluída a guerra com Buenos Aires, sendo muito apertadas
as circunstâncias do Tesouro, procurou-se por este e outros motivos diminuir o
pessoal, tanto do Exército como da Armada. Um dos meios que ocorreram ao
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Governo para diminuir o pessoal da Armada foi declarar que todos os voluntários
da Marinha que não tivessem os estudos, ou fossem submeter-se aos estudos da Academia dos Guardas-Marinhas, ou receber sua demissão. O Sr. Pennajulgou que já
não estava em circunstância de poder habilitar-se para os estudos; não quis estudar
e, com outros, em número de trinta e tantos, que estavam nas mesmas circunstâncias, foi demitido. Ora, isto não é desonroso; não merecia, pois, o Sr. Penna a pecha
que lhe quis lançar o nobre Ministro da Justiça, de ser demitido por mau comportamento.
Sr. Presidente, o Sr. Penna, além de haver merecido os atestados honrosos
que apresentei, dizem-me que, longe de por qualquer ato demonstrar má conduta
ou insubordinação, tinha-se distinguido por outras ações de muito merecimento.
Já não quero falar na batalha de ltaparica contra os lusos; não quero falar na comissão de acompanhar o bravo Sr. Taylor às águas do Tejo, quando este bravo oficial
foi ali fazer respeitar o pendão auriverde; não falo nisto, mas mencionarei um fato
a respeito do qual pretendi trazer hoje mais um documento à Câmara, mas não me
foi possível, porque o Sr. Taylor se acha fora da cidade.
Alguns marinheiros portugueses tinham-se insubordinado na fragata que
comandava o Sr. Taylor, e atentaram contra a vida do Comandante na guerra da Independência; e, quando o Sr. Taylor procurava descer pelas escotilhas, para comprimir o rompimento que se tinha declarado na praça d'armas, ou não sei onde,
um machado vinha sobre a sua cabeça, e o teria assassinado, se o voluntário Penha,
pondo-se ao lado do Comandante, e recebendo no braço o golpe, não salvasse assim
a vida desse valente oficial. Consta que o Sr. Penna tem uma larga cicatriz comprobatória desse honroso feito. Eu procurei examinar bem o caso e, como já disse,
mandei pedir atestado ao Sr. Taylor, o que não pude ainda obter, porque este
benemérito oficial não se acha na cidade. Ora, já se vê que um individuo, nestas
circunstâncias, ainda prescindindo deste fato, mas considerando somente serviços
prestados a outros respeitos, como provam os documentos que se acham na Mesa,
não merecia de modo nenhum ser lançado a bordo de um vaso de guerra, e sentar
praça em uma classe a mais ordinária, para onde o mandaram como por escárnio
ou afronta, isto é, para moço de vassoura.
Falarei a respeito de outro indivíduo, o Sr. Espírito Santo. Eu disse que
tinha estado a polícia tão atarantada naqueles dias da elevação do atual Ministério,
ou tão pouco cuidadosa em verificar a identidade das pessoas denunciadas, que
até cercava a casa de seus amigos, como, por exemplo, a do Sr. Espírito Santo, que,
segundo se diz, se distinguira nas eleições, trabalhando pela Oposição e em favor
do nobre Ministro da Justiça. Portanto, assegurei que, havendo contra o Sr. Espírito Santo falsa denúncia, e não se sabendo que ele era, como lá dizem, dos nossos,
houve várias circunstâncias que provaram que estava para ser preso. A sua casa foi
cercada, mas, enfim, como era Secretário da Loja, creio, 7 de Abril, a Loja logo
interveio a favor dele, indo ao respeitável irmão Grão-Mestre, o Sr. Cândido José
de Araújo Viana, e o Sr. Cândido José de Araújo Vianna interveio a favor do cavaleiro rosa-cruz, e que foi a esta intervenção que ele deveu ver-se salvo da tal
falsa denúncia. Mas o nobre Ministro da Justiça nos veio também dizer que se tinha
procedido contra este homem por motivos particulares de honra de fam11ias e lan199

Çq sobre o seu aliado um labéu, uma injúria atroz. Por que o Sr. Ministro nos havia
de dizer isto a respeito de um seu correligionário? Não conheço o Sr. Espírito
Santo; entretanto, creio que, se o Sr. Ministro da Justiça consultar com seu nobre
colega, respeitável Grão-Mestre, poderá ter informações a respeito do Sr. Espírito
Santo, que talvez provem que o Sr. Espírito Santo não mereceu nem ir para entre
as colunas, nem ser posto a coberto. (Risadas.)
Nada direi a respeito do recrutamento na Guarda Nacional, porque o
nobre Ministro em parte confessou as argüições que eu lhe havia feito a este respeito, com a desculpa que deu que se guardas nacionais estiveram presos vários dias é
porque o Sr. Ministro esteve doente. Portanto, existiu o fato. O meu amigo, o digno
ex-Ministro da Justiça, até demonstrou com o Jornal do Commercio que muitos
guardas aos quais se tinha sentado praça haviam tido baixa, recuando o Governo
nas suas tentativas. Tão completa é, nesta parte, a argumentação do meu nobre
amigo, que, temo, acrescentando mais qualquer observação, diminuir a impressão
que fez o discurso a que aludo, e por isso sobre o recrutamento de guardas nacionais não direi mais nenhuma palavra.
Não posso, porém, deixar de responder a uma insinuação muito clara,
muito terminante, para não dizer uma argüição grave e positiva, que me fez no
seu violento discurso o nobre Ministro da Justiça. Eu leio a passagem (lendo):
"Mas o nobre Deputado disse que o Ministério queria fazer uma depuração dos
homens de cor. .. "
Senhores, pensa acaso o nobre Deputado que não existem entre nós bastantes motivos de dissensões e rivalidades para que seja necessário mais este? Querer-se-á porventura explorar mais esta mina? Esta nova mina! ... (Pausa.)
Sr. Presidente, talvez eu acolhesse algumas informações inexatas que me
foram dadas a este respeito, mas o nobre Ministro bem sabe os. motivos que tinha
para estar debaixo de uma impressão muito desagradável a respeito dos sentimentos do Ministério sobre as diferentes espécies de cidadãos brasileiros.
Sr. Presidente, o Ministério atual subiu ao poder sob os auspícios do entusiasmo, das girândolas e de muitos aplausos que não eram brasileiros. Sr. Presidente, as luminárias que alumiaram o sangue brasileiro derramado em 14 de março de 1831 talvez estivessem de novo para alumiar sangue brasileiro em 24 de março
de 1841...
Uma voz das galerias - Bravo!

O SR. OTTONI - O certo é que a interferência da polícia foi até necessária para se conterem essas explosões perigosas; o certo é que mesmo talvez alguns Srs. Deputados das Províncias que se sentam nesta Casa ao lado do Ministério, ou ocupam uma posição imparcial, fizessem ver ao nobre Ministro da Justiça
o perigo de se consentirem tais explosões nos brasileiros. O certo é, Sr. Presidente,
que razão tinha o consulado português para iluminar, no dia em que subiu ao poder o Sr. Miguel Calmon du Pin e Almeida, a respeito de quem disse um Deputado
português, o Sr. Joaquim Antônio de Magalhães, na sessão do ano passado, que o
Sr. Calmon, como Deputado nesta Casa, quando se discutiu o tratado com Por200

tugal, tinha-se portado tão bem como se fora verdadeiro português. Ora, quando
tamanha gana mostra o Governo de Portugal de apanhar tratados que lhe sejam vantajosos e prejudiciais à nossa indústria, era muito natural que os estrangeiros portugueses simpatizassem com a elevação de um Ministro que, no exercício de seus
deveres, como representante da Nação brasileira, comportou-se como verdadeiro
português, no entender daquele célebre diplomata.
Ora, Sr. Presidente, debaixo destas impressões é possível que eu tenha
acreditado em alguma informação inexata, mas não merecia uma resposta desta
natureza.
Sr. Presidente, a avaliarmos pelos resultados, parece que eu, ou não tenho
explorado, ou tenho sido muito mais infeliz do que o nobre Ministro da Justiça
na exploração de minas. Se as tenho explorado, o nobre Ministro não quererá dizer
que eu as explorasse por uma maneira menos lícita que o nobre Ministro da Justiça; e, portanto, posso supor que o nobre Ministro as tem também explorado.
Os resultados aparecem, provam que o nobre Ministro é melhor explorador do que
eu. Reconheço a minha incapacidade, e cedo ao nobre Ministro a patente, o privilégio exclusivo de explorador destas minas, se é que estas são minas como as
que explora o nobre Ministro. Enfim, por minha parte, cedo-lhe o privilégio exclusivo de explorador; mas o que não cedo é o direito de reclamar sempre, enquanto
puder erguer a minha voz nesta tribuna, para que todos os brasileiros indistintamente tenham aquelas garantias, direitos e privilégios que a Constituição lhes consagra indistintamente.
Ao ouvir ao nobre Ministro da Justiça uma acusação desta natureza contra
mim, eu disse-lhe que olhasse para si e para o seu Brazil. Devo explicar esta
frase.
Sr. Presidente, no periódico Brazil, que o nobre Ministro da Justiça ainda
não negou ser seu e que declara que o nobre Ministro da Justiça é o seu único correligionário no Ministério, por vezes têm aparecido reclamações da natureza
daquela que eu fiz para nivelar todos os cidadãos brasileiros, sem que o nobre Ministro da Justiça entendesse que isto era exploração de minas. Eu não quero adiantar-me mais nesta discussão; basta por agora·; se acaso for provocado, continuarei.
Continua o nobre Ministro da Justiça no seu projeto de fazer-me odioso.
Parece que a política que o Gabinete, no entender de meu nobre amigo ex-Ministro da Justiça, tinha a respeito de seu antecessor, pretendendo maculá-lo e tirar-lhe
a consideração perante o País, estende-se a todos aqueles que tiveram o arrojo de
dar o seu fraco voto aos dignos ex-Ministros. Eu vou ler à Câmara o que eu disse
a respeito de um indivíduo (lendo):
"Desejo que o nobre Ministro me informe também onde pára um
fulano Pinto, que era procurador de causas e consta que apresentara
um projeto sobre a amortização da divida, etc."
Ora, o que há nestas minhas palavras que possa abonar este fuão Pinto?
Sem dúvida, nada, absolutamente. Eu nem podia abonar semelhante indivíduo,
porque creio que nunca o vi, e se o vi não sei ligar o nome à pessoa. Não o conheço. A primeira vez que ouço falar em seu nome é este ano, mandando-se-me uma
lista de homens indevidamente recrutados. O que significava, pois, esta pergunta
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ao nobre Ministro senão - dizei-me se este Pinto foi recrutado, por que o foi, e
se estava nas circunstâncias da lei ou se tinha a seu favor alguma das exceções
para não ser recrutado?
Mas o nobre Ministro, pretendendo seguir o seu sistema de demonstrar
que eram celebridades turbulentas todos os indivíduos mencionados por mim,
e tendo de carregar a mão_ sobre a biografia deste indivíduo, apressou-se em dispor os ânimos a meu respeito, para que ouvissem a história do fuão Pinto, tendo-me
sempre diante de seus olhos. Disse o nobre Ministro (lendo}:
"O nobre Deputado apresentou também como uma vítima da
administração um fulano Pinto. Penso que o nobre Deputado se
equivocou: pelo que disse, queria falar de um Borges que promoveu
uma sociedade para a amortização da dívida pública, e contra quem o
nobre Deputado pareceu crer que se havia exercido um ato de vjngança,
uma perseguição; que era homem muito capaz, talvez benemérito."
Ora, Sr. Presidente, onde está no meu discurso a prova de que eu supunha
que este homem é muito capaz, e que eu o abono como benemérito? Entretanto,
o nobre Ministro da Justiça da sua imaginação tira estas frases, e declara que eu
supus este homem capaz, e o abonei como benemérito; e, sem dúvida, quem ler
o discurso do nobre Ministro da Justiça, sem tomar o trabalho de o confrontar
com o meu, tirará esta ilação: o Deputado Ottoni,. que acha benemérito um indivíduo recrutado por feitos não honrosos na Bahia, aqui processado como cúmplice em um processo de ladrão de escravos, e ultimamente envolvido no processo do
roubo do Tesouro, o Deputado Ottoni, que acha beneméritos homens tais, e simpatiza com eles, não pode ter um caráter honrado. Eis a insinuação muito clara que
está no discurso do nobre Ministro da Justiça. Entretanto, Sr. Ministro da Justiça,
eu lhe direi: se nas suas palavras pretendeu irrogar-me este labéu, julgo-me em uma
posição muito elevada para de lá poder dizer-lhe que desprezo soberanamente
esta espécie de insinuações e que julgaria descer da minha dignidade se lhe respondesse a insinuações contra a minha probidade como homem. (Apoiados.)
Mas, se a insinuação evidente, se a recriminação odiosa do nobre Ministro da Justiça se não dirige à minha probidade como homem, dirigir-se-á à minha
probidade como cidadão? Quereria o nobre Ministro da Justiça, com esta insinuação, fazer acreditar que o Deputado Ottoni protege, aclama como beneméritos
os homens a quem o Sr. Ministro da Justiça qualificou como celebridades turbulentas, ou, a ser exato o que o Sr. Ministro disse deste indivíduo, que não conheço,
que protejo por fins políticos a indivíduos tais? Neste caso eu posso também oferecer a minha curta e insignificante vida ao nobre Ministro da Justiça, para folheá-la e procurar os fatos que possam abonar uma recriminação tão odiosa.
Sr. Presidente, ainda em idade bem tenra, quando, por meio de rusgas,
por meio do cacete e do punhal, se entendeu em alguma parte que se deviam melhorar as instituições do meu País, eu poderia apresentar testemunhas de muitos
correligionários do nobre Ministro da Justiça, para provar quanto eu me pronunciava contra as tentativas de celebridades turbulentas, das quais algumas talvez
estejam no número dos aliados do nobre Ministro da Justiça, por entender que
rusgas, violências e massacres estavam longe de poder levar-nos à posse de um
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governo livre. (Apoiados.) Portava-me eu desta maneira quando celebridades turbulentas em São Paulo formavam associação (apoiados), das quais se diz queresultou o espancamento de muitos portugueses naquela cidade. O nobre Ministro
da Justiça conhece, sem dúvida, essas associações, essas sociedades, compostas de
notabilidades turbulentas, pelo menos em grande parte, às quais se fizeram tais
recriminações.
Na continuação de seu· discurso, afiançou o nobre Ministro que o cidadão
Penha, em 1838 ou 39, ttmdo sido recrutado por ordem do atual Chefe de Polícia,
foi solto porque se achava pronunciado em um processo de abuso de liberdade de
exprimir os pensamentos. E daí pretender o nobre Ministro tirar a conclusão de
que não era por motivo político que esse indivíduo tinha sido recrutado. Entretanto, o que se segue das palavras do nobre Ministro da Justiça é exatamente o contrário. Se este homem; com efeito, está pronunciado como responsável por abuso
da liberdade de exprimir os pensamentos; se, por este motivo, o Chefe de Polícia,
tendo feito uma tentativa para o prender - tentativa que não quero me cansar em
explicar, nem qualificar -, mas, tendo feito tentativa para o prender em 1838,
reconheceu que não podia ser recrutado, como, estando o homem atualmente
nas mesmas circunstâncias, foi recrutado? Logo, há ou houve uma outra causa para
o Ministério recrutar um homem que sabia que não podia ser recrutado, segundo a
opinião do Chefe de Polícia. Ainda há outra circunstância. Podia-se dizer que o
nobre Ministro da Justiça o entendeu por diferente modo, e que julgou que não
era isto motivo para isentar um homem do recrutamento. Mas, então, devia o nobre
Ministro ter recrutado este homem- que qualifica indevidamente como celebridade
turbulenta - durante o seu Ministério de 19 de maio. Por que não recrutou, então,
essa e as outras celebridades turbulentas que diz que existiam na Capital do Império? Por que foi só agora? Logo, é evidente que, a respeito de alguns, ao menos
houve violação de lei, e que foram recrutados por motivo que não era muito- honesto, ou porque trabalharam nas eleições, e o Governo julgou que os devia punir por
esta maneira.
Disse mais o nobre Ministro da Justiça:
"Perguntou-me o nobre Deputado se, depois da minha entrada para
o Ministério, conhecendo que não estava em harmonia com os meus
colegas, deixei de abandonar o podei, ou de aconselhar à Coroa urna
nova organização ministerial; e se vou-me conservando sorrateiramente,
deixando que os acontecimentos se desenvolvam, para talvez servir de
elo a uma nova organização ministerial. Eu peço à Câmara que repare
na gravidade da acusação que me é feita: o que pode resultar_ destas
frases? Que mostro boa harmonia, boa cara aos meus colegas, e trato,
por outro lado, de os trair."
O nobre Ministro da Justiça mostrou-se muito ofendido, ladeou, e não
deu resposta à minha interpelação, aliás, muito séria. Ora, Sr. Presidente, eu creio
que o nobre Ministro da Justiça por maneira alguma interpretou bem as minhas
palavras, a que elas se referiam. Eu, para dar alguma explicação, preciso remontar-me um pouco ao comportamento do Ministério na presente sessão.
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O Sr. Navarro - Apoiado.

O SR. OTTONI - O nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros, respondendo à interpelação do nobre Deputado de Mato Grosso, declarou que, se entrara
para o Ministério de 24 de julho, fora por esperar que um Ministério de vistas um
tanto largas abalasse os partidos, e os conciliasse. Mas acrescentou o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros que infelizmente logo viu que seus colegas iam trilhando um caminho reacionário, palavra que o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros proferiu, posto não venha no O Jornal. Eu apelo para o testemunho na Casa.
(Apoiados.) Mas disse o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros que por vezes
pretendeu retirar-se; mas, enfim, foi freando, sem dizer por que, até que, vindo a
ocasião em 23 de março, ele freara no Ministério, e deixara sair seus colegas. Ora,
Sr. Presidente, já se vê que eu, perguntando ao nobre Ministro da Justiça - sinto
que o nobre Ministro da Justiça queira retirar-se da sala-...
O Sr. Paulino (Ministro da Justiça)- Não me retiro.
Alguns Senhores - Não sai.

O SR. OTTONI - ... que, perguntando ao nobre Ministro da Justiça se
pretendia, no Ministério de 23 de março, fazer o que seu colega dos Negócios Estrangeiros tinha feito no Ministério de 23 de Julho, não fiz mais do que perguntar-lhe se ele havia de obrar da maneira por que o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros declarou ter obrado. Isto é evidente. Eu não quero qualificar o comportamento do nobre Ministro dos Negócios Estrangenos tal qual foi manifestado, declarado por ele mesmo; mas o que afianço é que a minha pergunta ao nobre Ministro da .Justiça é exatamente o mesmo que se eu dissesse ao nobre Ministro da Justiça pura e simplesmente: pretende fazer o mesmo que fez o seu colega Ministro
dos Negócios Estrangeiros? O nobre Ministro _da Justiça respondeu a isto que eu o
injurio, que eu pergunto se ele é capaz de ser traidor, se há de atraiçoar os seus colegas. Então o nobre Ministro dos Negócios da Justiça está persuadido de que o seu
colega Ministro dos Negócios Estrangeiros atraiçoou o Gabinete de 23 de Julho?
Entretanto, é o que o nobre Ministro da Justiça disse, é isto o que consta do seu
discurso. Já se vê, pois, que, da minha parte, nas minhas palavras não havia nada
que pudesse ofender ao caráter do nobre Ministro dos Negócios da Justiça, salvo se
ele quer acusar de traidor ao seu colega dos Negócios Estrangeiros.
Mas, Sr. Presidente, depois de ter dado esta explicação, explicarei também
os motivos por que eu devia ter estas suspeitas, não de que o nobre Ministro da Justiça seja traidor, mas que pretende servir de elo a uma nova organização ministerial.
O periódico Brazil, cuja filiação o nobre Ministro da Justiça não ousou
ainda negar, é sabido que, desde que se organizou o atual Gabinete, sobretudo nos
primeiros quinze dias de sua organização, declarou que o Gabinete não se achava
bem constituído e que o nobre Ministro da Justiça era o único correligionário que
o Brazil tinha no Ministério. Ora, à vista desta declaração, era muito razoável supor
que havia dissidências ministeriais. Eu creio que estas suspeitas devem ter tomado
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muito maior consistência quando um-nobre Deputado por Minas, cuja preponderância no Partido é muito conhecida, declarou que apoiava o Ministério atual, na
esperança de que fosse melhorado. E, falando em tese, disse que muitas vezes se
fazia oposição a Ministros do mesmo credo, só por não se acharem no Gabinete as
notabilidades do Partido. Ora, Senhores, todas estas circunstâncias provam distintamente que, da parte dos íntimos amigos do nobre Ministro da Justiça, havia a
mesma convicção em que estou, de dissidência ministerial e da necessidade da recomposição do Gabinete.
Acresce a isto uma circunstância muito ponderosa. É sabido que, no ano
passado, o nobre Ministro da Justiça lutou com graves dificuldades para organizar o Gabinete de 19 de Maio, e que na organização deste Gabinete rejeitou, sem
dúvida, a primeira notabilidade do seu lado. Dizia-se mesmo que o nobre Ministro
da Justiça e o ex-Ministro do Império não julgaram conveniente que essa notabilidade se ingerisse no Governo do País. Entretanto, seguiram-se dias de perigo, e,
perdoe-me o nobre Ministro da Justiça e seus ilustres colegas, não tiveram bastante confiança na sua coragem e na sua força moral e foram, por assim dizer, lançar-se
aos pés dessa notabilidade, que, aliás, haviam repudiado na organização do Gabinete de 19 de Maio. Chamaram-no ao seu seio e deram-lhe o lugar mais importante,
a fim de desferir-se esse golpe, a que se recusavam os braços débeis dos nobres Ministros. O resultado não correspondeu, na verdade, à expectativa do Gabinete. Mas,
entretanto, porque um general foi infeliz uma vez não deve ser repudiado, e, uma
vez que o nobre Ministro dos Negócios da Justiça, em ocasião de perigo, chamou
como seu general a essa notabilidade, todo o País esperou que, se algum dia ou em
alguma ocasião o nobre Ministro dos Negócios da Justiça entrasse outra vez para o
Ministério, seria grato à proteção que havia recebido, e que não praticaria, como na
organização do Gabinete de 19 de Maio, rejeitando um préstimo tão valioso. Esperava-se, pois, que a entrada do nobre Ministro da Justiça trouxesse imediatamente
a entrada dessa outra notabilidade, que viria, assim, continuar as nove hovts gloriosas do Ministério de 22 de Julho. Não sucedeu assim, mas o público viu que o nobre
Ministro da Justiça multiplicava, já no paço do Senado, já na residência dessa notabilidade, as conferências. E tudo isto, o que devia dar a entender'! Que o nobre
Ministro da Justiça procurava recompor o Ministério com essa notabili dz.L:.::: _mostrando-se agradecido da proteção que procurou em 22 de julho, apes::ir d~- t~r sido
infufu.
À vista destas considerações e de muitas outras que deixo de ,_;;~;:~o:- il Câmara, já se vê que eu podia muito bem acreditar nos boatos que cicubJ>~-m pela
Capital e que ainda hoje não estão de todo desvanecidos. Mas o nobre Ministro da
Justiça fingiu-se arrufado com a minha proposição, porque não lhe convinha responder categoricamente, porque para isso era preciso entrar em detalhes que podiam
comprometê-lo. E assim julgou que se salvava fingindo-se arrufado, escandalizado
comigo, dizendo que não respondia porque julgaria descer da sua dignidade se respondesse, sem se lembrar o Sr. Ministro dos Negócios da Justiça que era preciso
para isso considerar a minha proposição uma imputação, dar às minhas palavras
uma explicação ou inteligência que vinha a irrogar pela boca do nobre Ministro dos
Negócios da Justiça uma grave injúria ao seu colega dos Negócios Estrangeiros.
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O nobre Ministro da Justiça pediu nesta ocasião que lhe declarasse quais
são os atos de sua vida pública ou particular que me autorizavam para o julgar traidor. Ora, eu já fiz ver à Câmara que não podia ser minha intenção perguntar ao nobre Ministro da Justiça se ele pretendia trair os seus colegas, mas simplesmente se
se preparava para servir, de elo a uma nova organização ministerial, do mesmo modo
e maneira como tinha feito o seu colega dos Negócios Estrangeiros. Por isso, podia-se responder que não o chamei traidor, mas que, para acreditar que o 'nobre
Ministro da Justiça se fosse conservando sorrateiramente no Ministério à espera dos
acontecimentos, talvez eu pudesse achar motivo não na vida privada do nobre Ministro, que, estou certo, é limpa de toda a mancha e inteiramente ilibada, porque
não a conheço, porém que, ainda quando eu conhecesse que não era assim, o nobre
Ministro da Justiça pode estar seguro de que não a traria para aqui, porque fatos
do íntimo da vida dos cidadãos não devem ser trazidos para a discussão da tribuna.
Mas, quanto à vida pública do nobre Ministro, não duvido entrar em discussão.
Porém, porque pode haver alguma dificuldade na classificação dos fatos,
eu não posso responder às perguntas do nobre Ministro da Justiça sem que me
explique: primeiro, se considera atos públicos os passos que dá um indivíduo ou
pessoa de sua família para obter empregos que venham a dar prestígio e importância que o indivíduo ainda não tem; segundo, se julga atos da vida pública as
relações, por exemplo, de um Presidente de Província com o Chefe do Estado,
relações particulares, porém a respeito de negócios públicos. Porque, à vista das
explicações do nobre Ministro da Justiça, eu, talvez, confrontando o seu comportamento quando ascendeu à Presidência da Província do Rio de Janeiro e quando
se alistou debaixo da bandeira que combatia o decreto de 18 de março de 1837
para subir ao poder com outros correligionários; dadas estas explicações pelo nobre
Ministro da Justiça, talvez eu possa achar - se o nobre Ministro da Justiça declarar que são atos da vida pública - no comportamento do nobre Ministro, nessa
ocasião, fatos que me autorizem para acreditar que o nobre Ministro da Justiça
pode continuar atualmente como Ministro, e depois, por motivos de utilidade
pública, ou por outros, talvez não reprovados, passar a conviver com outros novos
colegas.
Agradeço muito a bondade que teve o Sr. Ministro dos Negócios da Justiça de escutar essas minhas observações. Em algumas de minhas frases eu seria
talvez um pouco acerbo, mas deve desculpar-me, atendendo à acrimônia com que
me feriu. A posição de um Deputado é muito diferente da de um Ministro, e mesmo
acrescendo que a posição do Deputado ministerial deve ser muito mais delicada
do que a posição de um Deputado da Oposição. Eu, pelo menos, pelo meu comportamento, mostrei que estou perfeitamente convencido desta verdade. No ano
passado sentei-me nos bancos ministeriais; mas, por isso que apoiava o Gabinete,
recusava muitas vezes, ou quase sempre, de tomar parte nas discussões, temendo
que o meu calor natural me fizesse transcender, e o meu comportamento viesse a
trazer qualquer comprometimento do Gabinete. Entretanto, eu não dava ao Ministério transato um apoio indefinido, como muitos de meus ilustres colegas, que
talvez me chamassem pouco ministerial, então quando a respeito de alguma medida
eu falhava com o meu voto ao Governo, e outros que talvez se oferecessem como
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aliados prestantes e leais, para hoje virem lastimar a política deplorável do Gabinete
de 24 de Julho. (Apoiados.)
O Sr. Marinho- Apoiado; e conservando até os empregos.
O Sr. Ferreira Penna- A quem se refere o nobre Deputado? A mim?
O Sr. Marinho- Ao nobre Deputado.
O Sr. Ferreira Penna - Se se· refere a mim, eu terei muito prazer et11 dar
explicações e em mostrar como conservei o meu emprego.
O SR. OTTONI - O apoiado do meu nobre amigo me traiu - permita-se-me a expressão. Devo dizer que eu me dirigia ao nobre Deputado, mas que niio
o pretendia fazer diretamente. Entretanto, devo dizer que não me dirigia ao nobre
Deputado na primeira parte da minha proposição, e que o nobre Deputado nunca
me achou pouco ministerial. Este trecho não se dirige ao nobre Deputado, porque
o nobre Deputado não é daqueles que depois de 23 de julho me lançaram em rosto
ser eu pouco ministerial. Deixo ao juízo da Câmara o dizer qual de nós dois foi
mais ministerial; mas a parte da minha proposição que eu lhe dirigia era aquela
em que me referia a pessoas que mostravam que haviam de ser aliados prestantes e
leais e que depois vieram lastimar a política deplorável do Gabinete que caiu.
O Sr. Ferreira Penna- Peço a palavra desde já.
O SR. OTTONI - Se o nobre Deputado quer dar explicações, tem de
falar depois.
O Sr. Ferreira Penna - Eu me vejo na necessidade de as dar.
O SR. OTTONI - Eu não vim preparado com documentos para me dirigir
diretamente ao no-bre Deputado.
Agora passarei a responder ao discurso do nobre Ministro da Guerra, na
parte que me diz respeito. Antes de entrar na minha polêmica especial com o nobre
Ministro da Guerra, eu direi algumas palavras que dizem respeito a todo o Gabinete.
Havia eu censurado o Gabinete porque na discussão do Voto de Graças ele
não se havia comportado parlamentarmente. Declarei que a este respeito o Ministro
tinha sido tão parco que, fazendo o nobre Deputado de Mato Grosso interpelações
sérias e importantes ... Sr. Presidente, eu estou um tanto cansado, o Sr. Ministro da
Guerra não está na sala. Espero, portanto, que V. Exa. me permita descansar um
pouco enquanto S. Exa. não aparece, porque tenho de me dirigir a S. Exa. especialmente, e dizer algumas coisas graves que não desejava dizer na sua ausência.
O Sr. Presidente - Não sei se o Sr. Ministro voltará.
O SR. OTIONI- Se V. Ex a. tivesse a bondade de o mandar saber. ..
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O Sr. Presidente - O Sr. Ministro sabe que o nobre Deputado estava falando em resposta a ele.

O SR. OTTONI - Então dirigir-me-ei a ele na ausência, e espero que não
tomará como pouca generosidade o meu modo de falar, visto que devo-o supor
presente: dirijo-me à sua cadeira, que lá está.
O nobre Deputado por Mato Grosso, disse eu, havia feito algumas interpelações muito sérias ao nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros e, encetando um
segundo discurso a este respeito, observou que não podia falar, porque não estava
presente o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, salvo se o Sr. Ministro da Guerra
quisesse responder a essas interpelações. O Sr. Ministro da Guerra respondeu que
não tinha procuração do seu colega; eu concluí desta resposta que o nobre Ministro
da Guerra não respondia pelos atos de seu colega dos Negócios Estrangeiros.
O Sr. Navarro - Eu também entendi o mesmo.

O SR. OTTONI - O nobre Ministro da Guerra disse que não era assim,
e que ele só dissera que não tinha procuração para responder sobre fatos pessoais.
Mas eu recordo à Câmara que o nobre Deputado de Mato Grosso respondeu que
nada tinha a dizer de pessoal a respeito do nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas que sobre seus atos como Ministro tinha de fazer-lhe interpelações muito
graves. E, apesar desta réplica, o nobre Ministro dos Negócios da Guerra continuou
a guardar o silêncio. Logo, S. Exa. não tinha procuração nem para responder a
respeito de atos de seu colega como Ministro. E, por conseqüência, muito bem
concluí eu que reparava que não estavam em harmonia os Ministros, e até não respondiam uns pelos outros.
O nobre Ministro da Guerra, com seu comportamento na discussão da
fixação de forças, comprovou manifestamente que bem merecia a censura que lhe
dirigi, de ser a conduta do MiniStério pouco parlamentar. É agora, na discussão da
fixação de forças de terra, que o nobre Ministro julgou dever dar explicações às interpelações feitas na discussão do Voto de Graças. É agora que os nobres Ministros
vêm explicar o seu pensamento a respeito da inteligência das. palavras "guerra
civil" sobre que se tratara no Voto de Graças. Ora, este comportamento dos nobres
Ministros prova evidentemente que não obraram parlamentarmente.
E sabido em todos os parlamentos que apenas entra novo Gabinete sente-se
necessidade de se ouvir qual é a sua política, para onde se dirige. Em todos os países
representativos, os Ministros, apenas tomam conta de suas pastas, apressam-se em
comunicar as suas vistas políticas, o que pretendem fazer na administração dos negócios públicos. Entretanto, até bem poucos dias dir-se-ia, à vista das poucas palavras do Gabinete, que todo o programa do Ministério apenas se reduz à urgência
sobre o projeto das relações. A Câmara se recordará que quando a ansiedade era geral, em todos os bancos, de ouvir os nobres Ministros, pedindo a palavra o nobre Ministro da Justiça, julgou-se que ele vinha apresentar o programa do Gabinete,
quando o Sr. Ministro se limitou a pedir a urgência do projeto das relações. De
maneira que, sem malignidade, se pode dizer que o programa do Ministério era a urgência, era apressar a discussão do projeto das relações.
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Um Sr. Deputado - O Ministro não pediu a urgência, mas queria que o
projeto entrasse em discussão.
O SR. OTTONI - Eu ratifico: o nobre Ministro da Justiça queria que se
cumprisse a vontade da Mesa a este respeito, e para isto é que abriu a boca pela primeira vez.
O nobre Ministro da Guerra declarou que tinha havido um ajuste entre
várias pessoas para propalarem que o Ministério estava em dissidência, e que é a esse
ajuste que se devem os boatos que aqui mencionei no meu primeiro discurso. Ora,
bem se vê que, se houve tal ajuste, não foi de pessoas do meu lado, porque o periódico Brazil não é órgão do meu lado; se existe, foi entre as notabilidades protetoras do periódico Brazil; portanto, o nobre Ministro da Guerra queira entender-se
com elas.
Mas o nobre Ministro da Guerra disse que está em boa harmonia com seus
colegas, que nunca houve tal dissidência, e que o Gabinete não há de suicidar-se.
Te$o a notar somente que o nobre Ministro dos Negócios da Justiça, apesar de
bem interpelado, não disse na Casa nem uma palavra que mostrasse que era responsável pela política e pelos atos de todos os seus colegas.
Eu tinha vários apontamentos para responder, tópico por tópico, ao discurso do nobre Ministro da Guerra, mas tocarei somente no mais essencial, visto
que a hora está adiantada.
Achou o nobre .tvlinistro da Guerra que as minhas testemunhas eram falsas e que eu trouxe informações inexatas. Já na parte do meu discurso em resposta
ao nobre Ministro da Justiça creio que dei alguma prova de que não eram tão destituídas de fundamento, como quis supor o nobre Ministro da Guerra, essas informações. Passarei agora a demonstrar também, na parte relativa ao Ministério da
Guerra, que não fui mais infeliz.
Eu disse que o nobre Ministro da Guerra, no prindpio da carreira ministerial, incutira terrores na população, terrores pânicos, para se fazer necessário ele
e seus colegas, e que havia irrogado grave injúria ao comandante do Corpo de Artífices e ao vice-diretor do Arsenal de Guerra, demitindo-os, e mandando publicar que
era por falta de cumprimento de seus deveres, isto é, por não estarem no competente lugar certas armas que o nobre Ministro da Guerra viu entrar para o Arsenal
dias depois. O nobre Ministro da Guerra confessou que, com efeito, tinha demitido
o vice-diretor por este motivo e, por conseqüência, veio a dar o selo da autoridade
àquilo que o Jornal do Commercio tinha avançado, àquilo que se podia talvez negar.
Mas o nobre Ministro deu o selo da autoridade a uma injúria não merecida feita a
·
esses oficiais. Para o mostrar, explicarei o fato.
Bem se sabe que o lugar do armamento de qualquer corpo militar é o quartel. Entretanto, como não são muitas as comodidades do quartel dos artífices, por
isso e em virtude da requisição do comandante demitido, o general das armas determinül,.l que as armas do Corpo de Artífices fossem guardadas no Arsenal para
saírem quando houvesse necessidade. Em conseqüência desta determinação do general das armas, guardaram-se no Arsenal as armas do Corpo de Artífices; e, por
urna simples requisição do comandante, saíam e tornavam a entrar. Houve ordem
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do general das armas para o Corpo de Artífices dar uma guarda de honra para uma
procissão da Igreja do Bom Jesus. O comandante exigiu 50 armas; entregaram-se,
e teve lugar a procissão. Mas, quando se recolheu a procissão, era já noite, e o Corpo de Artífices voltou de noite. O Arsenal e as oficinas onde se guardavam as armas estavam fechadas, e não se abrem depois da Ave Maria, sobretudo em dia santo.
Em tais circunstâncias, como se pode imputar criminalidade a ficarem as armas fora
do Arsenal no quartel dos artífices, para serem enviadas no outro dia de manhã
para o seu destino, como se tinha feito muitas vezes antes? O nobre Ministro da
Guerra, entrando para o poder, podia demitir o comandante de artífices, o vicediretor e todos os outros empregados de confiança pelo fato de não a depositar
neles; mas demitir e irrogar uma injúria desta natureza sem fundamento algum é,
sem dúvida, leviandade que não se devia esperar do nobre Ministro da Guerra. Não
se pode explicar este comportamento senão pelo desejo, como já disse, de fazer
bulha.
Já se vê, pois, que nesta parte as minhas informações não foram inexatas.
A confissão que o nobre Ministro da Guerra fez de que artífices foram
mandados pàra o Rio Grande prova que também foi sem fundamento que duvidou
da veracidade das minhas informações. Eu disse que o nobre Ministro tinha mandado para o Rio Grande muitos oficiais de ofício. O nobre Ministro respondeu que
não e que só mandou os que estavam compreendidos em uma lista que apresentou
com nota de vadios, ou maus oficiais, posta pelos mestres. Ora, esta lista foi feita
depois da entrada do nobre Ministro da Guerra, e admira que o nobre Ministro, em
dois dias de administração, descesse a todos estes detalhes, que o fizeram achar que
não eram oficiais artífices que trabalhavam no Arsenal de Guerra desde o Ministério
do Sr. Sebastião do Rego Barros, onde serviram como carpinteiros e operários de
outros ofícios, e nenhum dos diretores do Arsenal achou que não eram oficiais. O
nobre Ministro, apenas entrou para a Administração, os mandou para bordo, e foi
tal a precipitação com que procedeu, que ele mesmo confessa que se viu forçado a
mandar desembarcar os que eram reclamados do Arsenal. À vista desta confissão,
eu estou autorizado para acreditar que esta lista foi organizada por ordem do Governo, e que os mestres reclamam contra esta qualificação de inábil e vadio posta
na lista pelos empregados da confiança do nobre Ministro.
Quanto ao cerco do Corpo de Artífices, o Ministro nega o fato, e eu não
tenho documentos para o comprovar, e não posso apresentar testemunhas. Em primeiro lugar, para não expô-las à injúria que lhes irroga o Sr. Ministro, dizendo que
são falsas, e, em segundo lugar, porque seria comprometê-las. Entretanto, declaro
que, à vista do conceito que formo das testemunhas que me asseguraram ter havido
este cerco, est:ou persuadido de que ao menos uma grande porção de pedestres da
polícia rodearam o quartel dos artífices nas noites anteriores à depuração daquele
Corpo, fizeram sentinelas em roda do quartel, e o tiveram debaixo de vigilância.
Enflm, o nobre Ministro nega. Não há meio de o convencer. Mas eu declaro a minha convicção e o motivo por que não menciono as testem1,1nhas.
O nobre Ministro da Guerra entendeu mal uma proposição minha. Eu
disse que me constava que entre os oflciais de artífices que foram para o Rio
Grande havia alguns que foram outrora da classe dos aprendizes menores, que,
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sendo remetidos das Províncias, muitas vezes a pedido e por insinuação dos presidentes e outras autoridades, eram pertencentes a famílias honestas e não estavam
nas circunstâncias de serem recrutados, porque vieram para o Arsenal para aprenderem ofícios. O nobre Ministro entendeu que eu estava persuadido de que havia famílias que por sua nobreza estavam isentas do recrutamento e teve a bondade de
declarar que não estava nos meus princípios acreditar isto. Ora, parece que o nobre
Ministro da Guerra estava ansioso de pilhar uma ocasião de mostrar que era mais
liberal do que eu. Se o nobre Ministro da Guerra estivesse presente, eu lhe mostraria
que, se este é o seu intento, é necessário que dê mais uns poucos de passos adiante.
v cru' mostrar a rrtin.ha docilidade. No meio da longa lista de queixO&OS que
apresentei vem o nome de um sargento-secretánÓ. Confesso qu~ as explicaçÕes que
o nobre Ministro da Guerra deu me satisfizeram. O sargento era secretário de um
corpo, e devia ser demitido deste lugar se queria continulli] a estudar. Eu não tinha
acusado o nobre Ministro, mas apenas feito uma pergunta. Entretanto, devo declarar que, na qualidade de Deputado da Oposição, vejo-ljne muitas vezes forçado
a ser órgão de fatos que poderão não ser exatos, mas que acho justo que apareçam,
porque, se são inexatos, os nobres Ministros que se defendam. Eu podia mencionar
mais alguns. Ainda ontem recebi uma carta assinada por José Dias da Cruz, que se
queixa estar preso no xadrez do quartel dos Barbonos desde 6 de abril, sem saber
o crime que lhe imputam, e julga ser por intrigas de eleição. Implora a minha
proteção para que o livre desta opressão denunciando-a na Câmara. Recebi outra
carta, por um contínuo da Câmara, e a lista dos anexos que não mencionei é numerosa. v. g., um Filippe Santiago, que se queixa de ter sido recrutado tendo 40 anos
de idade e muitos filhos; Modesto de tal, que, sendo casado e com uma filha, foi
preso violentamente. Todos os dias recebo denúncias, e estou pronto para ser órgão de todas as queixas contra o Ministério quando tiver fundamento para ãs acreditar. Podem não ser exatas, mas peço informações, e, apesar da injúria que o nobre
Ministro faz às minhas testemunhas, não desistirei do intento de ser órgão de todas
as queixas que houver contra o Ministério.
Havia eu declarado à Câmara que desejava que o Ministério encetasse uma
discussão sisuda e grave com o nobre general que se acha presente, que foi Presidenc
te do Rio Grande do Sul, a respeito dos melhores meios de pacificar aquela Província. O nobre general foi mandado para o Rio Grande do Sul como homem necessário durante a administração de 19 de maio, onde era figura proeminente o nobre
Ministro da Justiça. O nobre general está em dissidência manifesta com o general
que atualmente está no Rio Grande do Sul, quanto aos meios de pacificação da
Província. Entrando para o Ministério o nobre Ministro da:Justiça, foram excluídos
os planos do nobre general e preferidos os planos do Sr. Satumino de Souza e Oliveira: estes planos são opostos aos planos do general; é preciso, portanto, que a
Câmara saiba as razões da preferência, e acho conveniente que se institua uma
discussão a este respeito.
O Sr. Andréa - Peço a palavra.

O SR. OTTONI - O nobre Ministro da Guerra declarou que se namorava
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desta minha proposição, mas ladeou, e, em vez de fazer interpelações ao nobre general, ou de explicar os motivos por que tinha preferido antes os planos do atual
Presidente do que os do nobre general, que era o que eu tinha pedido, convidou-me
para entrar na questão. Mas já se vê que eu não me tinha feito cargo de entrar nela
e que eu pretendia outra coisa. Não aceitarei, pois, o convite do nobre Ministro.
Eu poderia, se quisesse dar à Câmara uma massada ainda maior do que
tenho dado, ir consultar com algum general habilitado, estender sobre a minha
mesa a ·carta da Província do Rio Grande, estudar 20 nomes próprios, meia dúzia
de princípios gerais a respeito da ciência da guerra, alguma coisa sobre aplicações
especiais àquela Província, e habilitar-me assim para falar muito à este respeito.
Podia mesmo, se não tivesse relação com algum general habilitado, entender-me
com alguns dos meus numerosos condiscípulos da Academia de Marinha que têm
feito importantes serviços à legalidade debaixo das ordens do digno Comandante
Greenfell, e que, tendo estado ali, estão ao fato não só do que cumpre fazer a
Marinha para a pacificaçifo da Província, mas também o Exército. E, assim, pela
bondade que os meus condiscípulos da Academia de Marinha pudessem ter para
comigo, eu podia habilitar-me para fazer um plano de campanha e até apresentar
também o meu bosquejo. Mas, acanho-me em servir de órgão para a publicação de
idéias alheias. Quero, antes, imitar o exemplo do meu digno amigo, ex-Presidente do
Rio Grande do Sul, que fugiu de tratar desta questão mais especialmente, dizendo
que achava muito ridículo o papel de F ormeão. (Apoiados.)
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PROBLEMAS ELEITORAIS

Sessão de 22 de junho de 1841
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, uma das disposições constitucionais que
eu desejaria que fosse modificada é aquela que determina que as eleições dos Deputados à Assembléia Geral se façam com tanta antecedência como manda a Constituição do Estado. Eu julgava de muita conveniência que, em vez de se fazerem as
eleições no terceiro ano da legislatura existente, se fizessem no quarto ano, e depois
de encerradas as Câmaras, porque era este o meio de se aproveitarem melhor os
talentos de todos os Deputados em questões de mais interesse e de fazer com que
julgassem do mérito das eleições feitas aqueles que a Constituição autorizou especialmente para esse fim. Porque os exemplos das legislaturas antecedentes, e o da
que estamos terminando, provam suficientemente que o quarto ano da legislatura
é demasiadamente ocupado com o estribilho das eleições.
O Sr. Carneiro Leão - Era preciso que as eleições provinciais fossem
também de quatro em quatro anos para não causarem algum despeito às exclusões.
O SR. OTTONI - Também, concordo de boa mente. Assim, nós trabalhávamos sem as interrupções, filhas, sem dúvida, de certos despeitos um tanto pequenos, e livres das explosões tão repetidas, como as que costuma haver no Corpo
Legislativo no último ano da legislatura. Porém, não tratamos agora disto, e, sim,
do adiamento de um artigo oferecido pelo nobre General Deputado pelo Piauí.
Disse o nobre Deputado que já tinha conseguido o seu fim, que era esclarecer a Câmara. Mas, pela minha parte, entendo também com alguns dos meus ilustres colegas que o nobre General por maneira nenhuma satisfez a louvável intenção
que tinha de esclarecer a Câmara. Pelo menos, eu continuo na opinião que tinha;
e muitos nobres Deputados continuam em suas dúvidas.
No ano passado, Sr. Presidente, tratou-se, nesta Casa, da questão se deviam
ou não votar os soldados de primeira linha, quando se discutiu um projeto modificando as leis sobre eleições. Caiu uma emenda do Sr. Rezende, que excluía· da votação os soldados pelo motivo de não terem renda. Apelo para O Jornal, cuja coleção está na Casa, onde vem esta discussão; ele pode ser consultado. Os oradores
de um e outro lado da Câmara, e talvez que alguns nobres Deputados oradores do
lado contrário, que falaram quando se discutia essa emenda, sustentaram que ela
era anticonstitucional, porque os soldados podiam votar. A discussão versou especialmente sobre esse ponto, e, pelo sentido dos discursos de grande número de oradores que falaram nessa questão, devemos entender que a Câmara rejeitou a emenda
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porque estava convencida de que podiam as praças de pré votar. Isto se pode examinar à vista dos debates consignados no Jornal do Commercio.
Mas o nobre Deputado de Minas diz:
"No ano passado caiu aquela emenda, porque ela tratava de dar ou
tirar direitos, e agora vamos adotar esta, porque é uma explicação, e
não se trata de dar ou tirar direitos."
Ora, pergunto eu, qual é o resultado desta explicação? Não será dar ou
tirar direitos?
O Sr. Carneiro Leão - Não, Senhor.

O SR. OTTONI - O resultado é exatamente o mesmo. O nobre Deputado
quer que se defma que na renda líquida de 100$, que a Constituição arbitra para o
cidadão poder votar, não devem entrar certos vencimentos dos soldados.
O Sr. Carneiro Leão - Ainda não emiti a minha opinião.

O SR. OTTONI - Mas este é o fim da discussão, e, por conseqüência, a
emenda trata de interpretar uma parte da Constituição ...
O Sr. Carneiro Leão - Não; interpreta as leis.

O SR. OTTONI- Permita o nobre Deputado que eu fale.
A Resolução trata de interpretar o artigo da Constituição que diz que podem votar todos os cidadãos que têm a renda líquida de 100$, mas a Assembléia
Ordinária estará autorizada para interpretar a Constituição em caso de dúvida? O
único artigo anticonstitucional que acho no Ato Adicional é aquele que dá à J\fssembléia Ordinária o direito de interpretar a Constituição na parte relativa ao Ato
Adicional. Eu acho esta disposição perigosíssima e fatal. Mas, como dizia, qualquer
que seja o artigo aditivo do nobre Deputado, em último resultado tira direitos, e,
por conseqüência, segundo os princípios do nobre Deputado de Minas que propôs o
adiamento, não devemos tomar o artigo aditivo em consideração, ou, antes, devemos discuti-lo para o fazer cair.
Entrou-se na questão se as etapas e outros vencimentos dos soldados, dos
quais não podem eles dispor imediatamente, devem ou não ser avaliados como
renda líquida. Eu não sei como, pelo simples fato de haver nos corpos administrações que dispõem de certos vencimentos das praças em proveito das mesmas praças,
com obrigação de lhes restituir as sobras - porque, se acaso sobra do fardamento,
por exemplo, alguma coisa, não volta para a Nação, mas restitui-se aos soldados-,
não sei como se possa entender que não é vencimento do soldado. Quando a Constituição marcou 100$ para se poder votar, quis avaliar a subsistência- pelo menos
é o que parece evidente - e quis dar a todo aquele que tinha essa subsistência segura o direito de votar, e excluir unicamente aqueles que não tinham subsistência
segura ou 100$ de renda. Ora, pergunto: o soldado, pelo fato de que o caldeirão
é administrado por outrem, não tem subsistência segura? E se o valor dessa sub214

sistência com outros vencimentos é maior de 100$, não tem 100$ de renda? Mas
quer-se escapar ainda pela tangente de renda líquida; porém, eu já disse, em outra
ocasião, que se compreendem na renda líquida todos os ganhos anuais do indivíduo,
porque, do contrário, muitos de nós talvez não estejam nas circunstâncias de vo·
tar. Se se quer, como alguém pretende, que renda líquida é só a que sobra, feitos
os gastos dos indivíduos, então muito pouca gente ficará com o direito de votar,
direito que a Constituição quis ampliar, e não restringir desta maneira.
Aqui falou-se nas eleições de Santa Rita, e que o Governo não se devia
intrometer em eleições. Eu concordo com o princípio, mas não concordo que
esteja provado que o Governo transato se intrometesse em eleições pelo fato de ter
explicado a sua opinião à Mesa de Santa Rita.
Disse o nobre Deputado que a Mesa de Santa Rita estava coata porque estava o batalhão formado dentro da igreja ameaçando, e por isso a Mesa consultou
o Góvemo. Ora, o nobre Deputado confessou que a Mesa era composta de três
membros da Oposição e três do partido ministerial. Os três do partido ministerial
entenderam que os soldados tinham direito de votar, e os três da Oposição entenderam que não tinham esse direito; enunciaram o seu voto e votaram por essa maneira. Onde, pois, a coação?
O Sr. Limpo de Abreu- Apoiado.

O SR OTTONI - Se os únicos indivíduos do partido oposicionista votaram: contra a força bruta que o nobre Deputado diz que estava ameaçando a Mesa,
como estavam eles coatos? Quererá o nobre Deputado dizer que a força obrigou
a estes indivíduos do partido da Oposição a votar, que ela não podia tomar parte
nas eleições! Não sei como se possa compreender tal coação, nem como combiná-la com o fato que o nobre Deputado alega. A questão estava empatada: o juiz
de paz não soube decidi-la, não achou a lei clara, e perguntou ao Governo; o Governo respondeu muito bem, dizendo que se admirava de que houvesse quem
quisesse excluir soldados pelo simples fato de serem soldados - que era a questão:
no ofício não se tratava de renda. Pelo que diz o nobre Deputado do Rio de Janeiro, se conhece isto evidentemente, tratava-se de saber somente se os militares, pelo
simples fato de serem militares, ficavam excluídos, e o nobre Ministro respondeu:
"Pelo simples fato de ser soldado não se perde o direito de votar, se tem as outras
condições que a Constituição exige, que devem ser avaliadas pelo juízo da Mesa".
Mas não passarei adiante sem comemorar uma circunstância que vem
muito ao caso para a suposta coação da Mesa de Santa Rita. Em Santa Rita foram •
feridos indivíduos de um e outro lado, de sorte que os coa tos espancaram aos que
coagiam. Na ocasião da organização da Mesa não estive presente, mas sei que lá
não existiam os soldados. Os corifeus do partido da Oposição, insuflados por alguém; e os corifeus do partido ministerial, insuflados por alguém.
O Sr. Carneiro Leão - Pelo Governo.
O Sr. Andrada Machado -Não insuflou; nego.
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O SR. OTTONI - Os que apóiam os nobres Deputados, quando os nobres
Deputados são Ministros, não recebem insuflações; só os outros é que as recebem.
Os aliados do nobre Deputado são os únicos que podem ser independentes, e só
não podem ser independentes os que têm a desgraça de não votar no nobre Deputado pela Província do Rio de Janeiro que me precedeu na tribuna. É uma lógica
um tanto estranha.
Mas os corifeus de um e outro partido preparavam-se para disputar a campanha eleitoral em Santa Rita e, com efeito, se combateram e a Oposição foi derrotada. Para provar a falsidade das alegações contra o Governo, especialmente
nas eleições de 7 de setembro, basta perguntar quem era o Chefe de Polícia em 7 de
setembro. Não era o muito distinto aliado dos nobres Deputados, o Sr. Dr. Euzébio
de Queiroz Coutinho Mattoso da Câmara? E o que fez esse distinto Chefe de Polícia, esse homem necessário da Administração atual? Pois não sabem os nobres
Deputados que o ex-Ministro da Justiça pôs às ordens do Chefe de Polícia toda a
força necessária para manter a segurança pública e para fazer com que as eleições
daquela freguesia se fJZessem mantendo-se a lei e observando-se a Constituição?
O Sr. Limpo de A breu - Apoiado.

O SR. OTTONI - Não vêem os nobres Deputados que, acusando o Ministério transato a respeito dessas eleições, fazem recair a maior injúria no seu correligionário?
O Sr. Carneiro Leão - Não. Eu exporei como isso é.

O SR. OTTONI - Mas suponha que não há de destruir isto, porque o nobre ex-Ministro o assegura, e eu tenho certa fé no que ele diz, para afirmar que o
nobre Deputado está enganado.
Mas, Sr. Presidente, o tal suposto abuso de o Governo dizer que os soldados não perdiam o direito de votar trouxe em resultado votações em massa! Para
que os nobres Deputados hão de querer exagerar por semelhante modo as coisas?
Sinto muito não estar na Casa o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros; eu queria invocar o seu testemunho a respeito das eleições do Município Neutro, e chamá-lo para vir defender os seus colegas das imputações que se lhes fazem, visto que
era o Ministério solidário. Mas o nobre Ministro não está presente, e eu creio mesmo
que os seus ex-colegas dispensam a defesa que ele possa fazer deles, e eu também
·a dispensarei.
Vem fazer-se aqui uma algazarra tamanha sobre as eleições de Santa Rita,
porque os corifeus do quartel-general da Oposição não foram Vereadores. Perdeu-se, por isso, a Pátria, perdeu-se o País. Porque não foram vereadores certos
homens que estavam no direito de fazer deputados e senadores está tudo perdido,
Senhores, e nestes dez anos mais próximos ainda se falará nas eleições de Santa
Rita! O nobre Deputado a quem respondo, assim impressionado, há poucos dias,
nesta Casa, falou com bem pouca delicadeza a respeito do corpo eleitoral atual,
dizendo que era gente muito baixa, desprezível e ordinária, para quem era preciso
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fazer subscrição para lhes dar casacas. Entretanto, a maior parte desses eleitores
eram os aliados do nobre Deputado pela Província do Rio de Janeiro no ano de
1833! É a esses aliados que hoje ele trata com tanto desprezo, depois que os tem
à sua disposição, e está em relação com os grandes capitalistas e notabilidades que
o sustentam. Então não se desdenhava o nobre Deputado de procurar o apoio
desses aliados. O nobre Deputado devia lembrar-se disso, para não lançar uma
injúria tamanha sobre o corpo eleitoral do Município Neutro, que eu trato de defender, porque é composto de muitos cidadãos respeitáveis, que foram assim
maculados nesta Casa.

O Sr. Carneiro Leão - A mácula existe da sua parte.
O SR. OTTONI - É verdade que no respeitável corpo eleitoral do Município Neutro não avultam os brasileiros do § 49, e esses homens, que vão obter patente de capitalistas na rua da Quitanda e na rua dos Pescadores, estarão hoje em
menor número do que nas eleições de 33 os brasileiros do § 49

O Sr. Carneiro Leão - Como o nobre ex-Ministro da Justiça.
O SR. OTTONI - Eu não quero dizer que os brasileiros do§ 49 não têm
todos os direitos que têm os outros cidadãos brasileiros; longe de mim o dizer semelhante despropósito. O que eu digo é que não avultam ou que poderão não avultar no corpo eleitoral atual os que julgam que não se pode ser capitalista sem ter
obtido a respectiva patente na rua da Quitanda e na rua dos Pescadores. Mas o
certo é que existem ali muitos cidadãos que não precisam pedir esmolas, nenhum
deles, ao nobre Deputado pela Província do Rio de Janeiro, sobress;tindo mesmo
muitos capitalistas, homens ricos e importantes.
Eu não pude compreender o que pretendia dizer o nobre Deputado pelo
Rio de Janeiro, quando aftrmou que a Mesa de Santa Rita, nos anos anteriores,
tinha repelido de votar cidadãos que não eram soldados de linha, mas permanentes.
Um argumento que o nobre Deputado tem trazido constantemente é que nas eleições antecedentes em Santa Rita se excluíram de votar os soldados. E agora vem
dizer-nos o nobre Deputado que os excluídos não eram soldados, mas, sim, permanentes.

O Sr. Carneiro Leão - A querela dada não foi por excluir soldados de primeira linha, mas indivíduos pertencentes ao corpo de permanentes.
O SR. OTTONI - Mas a Mesa de Santa Rita não tinha excluído de votar os
soldados.

O Sr. Carneiro Leão - Tinha excluído.
O SR. OTTONI - A Mesa foi processada por não deixar votar os soldados
de linha. Qualquer que seja a contradição das palavras do nobre Deputado pelo Rio
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de Janeiro, o certo é que esses soldados, segundo me informam, não são permanentes. Era uma companhia de tropa de linha adida ao corpo de permanentes, e o nobre
Deputado pela Província do Rio de Janeiro, que então pertencia ao Ministério, fez
com que fosse processada a Mesa.
O Sr. Carneiro Leão - Não fez tal o Ministério.

O SR. OTTONI- Fez com que fosse processada.
O Sr. Carneiro Leão -Não fez; existe prova por escrito.

O SR. OTTONI - São somente os outros que intervêm nas eleições, e não
o nobre Deputado nem os seus aliados.
O Sr. Carneiro Leão - Pode-se chamar uma discussão sobre este negócio
para mostrar, com provas, que o Governo não interveio.

O SR. OTTONI - Já passou o tempo de examinar as eleições de 33, e
mesmo eu convido aos nobres Deputados que imitem o procedimento do nobre
Deputado de Minas, que por melindre se tem abstido de ocupar muito a Câmara
com certas eleições.
Tenho dito quanto basta para votar contra o adiamento, porque pretendo
votar desde Já contra semelhante resolução.
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DISCUSSÃO DOS ORÇAMENTOS DA MARINHA E DO IMPJ!RIO
Críticas ao Governo- Comunicações Minas-Rio de Janeiro,
Minas-Bahia, Minas-Espírito Santo.

Sessão de 7 de julho de 1841
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, eu me acanho de entrar nesta discussão,
à vista da observação que fez o nobre Deputado pelo Piauí, julgando a Câmara já
cansada de discutir o orçamento da repartição dos negócios do Império, e entendendo mesmo que se devia recorrer ao meio violento do encerramento, para cortar
esta discussão; entretanto, noto que a discussão tem durado apenas dois dias, versando sobre um artigo que tem 28 parágrafos, cada um destes parágrafos de bastante importância, e que podiam absorver muitas sessões. Há doze emendas oferecidas pela Comissão e muitas outras oferecidas por alguns Srs. Deputados. Por conseqüência, creio que, pela importância e multiplicidade das matérias que se tem de
discutir com o orçamento da repartição dos negócios do Império, o nobre Deputado pelo Piauí não estranhará que eu pretenda ocupar ainda alguns momentos a
Câmara.
Eu bem sei que bem pouca vantagem se tem tirado, até o presente, da discussão do orçamento: ordinari2111ente, aprovam-se na Casa certas reduções e, a
respeito de alguns artigos, aparece nas votações, em certos casos, espírito de economia; todavia, o Governo faz sempre o que lhe parece, gastando, como se não estivessem marcados os limites para as despesas do Estado. Já não censuro o Governo
por semelhante procedimento; porque a culpa é nossa, é das Câmaras, porque não
se têm ocupado de um dos deveres mais importantes do corpo legislativo, de uma
das funções para que os eleitores mandavam os representantes da Nação, isto é,
tomar contas ao Governo. Temos já 16 anos de sistema representativo, 16 sessões
ordinárias; mais ou menos desenvolvidos, mais ou menos explicados, os balanços
que contêm as contas do Governo têm vindo a esta Casa, e até hoje ainda não se
tomou conta a um só Ministério. Todos, ou quase todos, têm excedido as faculdades que o orçamento lhes tem concedido para as despesas públicas, e nenhum,
ainda, foi responsabilizado por isto. Não há mesmo exemplo de que a Comissão
de Orçamento, ao menos, quisesse iniciar um tal sistema, apresentando-nos um
parecer em que se analisassem os balanços das despesas do ano findo ...

Um Sr. Deputado- É do ano de 1830.
O SR. OTTONI- Diz o nobre Deputado que há exemplo em 1830, mas
não se discutiu esse parecer. O certo é que, nas nossas coleções de lei, não há uma
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só lei de contas, quando seria conveniente que, todos os anos, ocupássemos boa
parte do tempo da sessão legislativa, discutindo a lei de contas, verificando se o
Governo tem excedido a permissão da lei; se este excesso pode ser justificado,
merecendo o Governo um bill de indenidade, ou se deve ser acusado. Nada disto
se tem feito. Oxalá que estas reflexões possam despertar, em alguma de nossas
comissões de fazenda, o desejo de dar-nos um parecer sobre as contas!
Feitas estas considerações, direi algumas palavras sobre os parágrafos do
artigo que se discute, e bem assim farei algumas interpelações ao nobre Ministro
do Império.
O nobre Ministro tem sido muito pronto em dar todos os esclarecimentos
que na Casa se lhe tem pedido, a respeito dos diferentes parágrafos em discussão.
Entretanto, um descuido teve S. Exa. a respeito de urna interpelação que lhe foi
dirigida pelo nobre Deputado pela Bahia, membro da Comissão: o nobre Deputado perguntou a Exa. se não poderia haver alguma redução no§ 4?, que marca
ordenados e gratificações aos mestres da família imperial para o ano financeiro de
1842-43, em razão do estado atual de ilustração dos diferentes membros da famí·
lia imperial. A este respeito, o nobre Ministro descuidou-se em dar a informação;
por isso, repito a interpelação do meu nobre colega pela Bahia.
Sr. Presidente, já no ano passado, eu votei contra o § 4?, que marca gratificações para os mestres da família imperial, e não tenho ainda motivos que me
obriguem a retratar o voto que, então, dei. S.M. o Imperador foi declarado maior,
aumentou-se consideravelmente a sua dotação, elevando-se a 800:000$. Mas, independente disto, Sua Majestade foi declarado maior, em atenção a ter chegado ao
estado de desenvolvimento intelectual suficiente para tornar conta do leme do
Estado; sem dúvida, não pode estar em circunstância de precisar de mestres. Sei
que todo o tempo é pouco para se aprender. Entretanto, não sei se é até pouco
respeitoso estar-se consignando, anualmente, na Lei do Orçamento, gratificações
para os mestres de S. M. o Imperador. Sua Majestade, no momento em que foi
declarado maior, deve ter sido, com efeito, considerado isento de toda a espécie
de tutela. Por conseqüência, corno há de ficar ainda sujeito a mestres, obrigado a
receber lições, corno supõe a decretação dessas gratificações? Se Sua Majestade
quiser estender a esfera dos seus conhecimentos, tem o recurso de chamar perante
si as pessoas que julgar conveniente, e pela sua dotação tem meios para indenizar
estas pessoas do trabalho que, por assim dizer, particularmente queira tornar.
Ora, o que se diz a respeito de Sua Majestade, com mais razão deve-se
entender a respeito das augustas princesas. Urna delas já é maior, considerada politicamente, e, por conseqüência, não está nas circunstâncias de precisar mais de
mestres.
Nesta Casa, tem-se querido considerar essas gratificações e ordenados, de
que trata o § 4?, corno urna espécie de aposentadoria, concedida aos mestres da
família imperial. Ora, eu creio que não é este um meio de se conceder aposenta·
dorias. Todos os anos, clama-se contra o sistema de se enxertarem, na Lei do Orça·
rnento, disposições que lhe são inteiramente estranhas. Se os mestres da família
imperial têm direito a urna aposentadoria ou jubilação por longos anos de serviço,
ou por outras considerações quaisquer, o Poder Executivo avalie o merecimento
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de cada um deles, conceda-lhes a jubilação, na forma da Constituição, devolvendo-nos os respectivos decretos, para se_rem aposentados. Só depois de discutidos
e aprovados estes decretos é que se poderão consignar, na Lei do Orçamento, os
fundos convenientes. Portanto, quer se considerem os ordenados e gratificações dos
mestres como paga do exercício do magistério que eles continuam a prestar, quer
se considerem como aposentadorias ou jubilações, não posso prestar o meu voto a
semelhante parágrafo.
Desejava mesmo saber do nobre Ministro se os mestres que têm outros empregos acumulam os vencimentos. S. Exa., creio, é um dos dignos mestres da família imperial: S. Exa. é desembargador da relação, Senador do Império e Ministro
de Estado. Desejava saber que ordenados acumula, e, se acumula, o ordenado e
gratificação de mestre a outros ordenados a que possa ter direito.
Pretendo votar pela redução que a Comissão fez no§ 6~ -Presidentes de
Província.
A razão que deu o nobre membro da Comissão para propor a redução de
60 contos parece-me que não tem réplica. É determinado expressamente, por lei,
que a Assembléia Geral não votará quantia alguma para obras públicas, sem que
sejam presentes a planta e orçamento ·da obra. Como, pois, votaremos a esmo
60:000$ para melhoramento dos palácios das presidências de Província, sem se
terem apresentado a planta e o orçamento de cada uma das obras? Esta consideração serve, também, para rejeitar a emenda do nobre Deputado pela Paraíba.
Quanto aos cursos jurídicos, nada tenho a dizer relativamente ao quantitativo marcado. Não procurarei entrar em longa dissertação a respeito da instrução
secundária, da instrução superior etc., pois é isto matéria que exigiria largo desenvolvimento. Guardar-me-ei, portanto, para quando se tratar da reforma dos cursos
jurídicos, para então emitir a minha opinião a respeito da conveniência de se reduzirem os cursos jurídicos a uma só universidade do Império, ou da continuação dos
atuais dois cursos jurídicos com as modificações de que precisarem. Mas, entendo
que a ocasião é oportuna para interpelar S. Exa., o Sr. Ministro do Império, sobre
a maneira por que é despendida a consignação que se vota para os cursos jurídicos.
Consta-me que existem mestres que estão, há anos, fora do exercício do seu emprego, sem licença do Governo. Informa-se-me que, nestas circunstâncias, está o
Sr. Dr. José Tomaz de Aquino, professor de uma das aulas preparatórias do curso
jurídico de S. Paulo - creio que de francês ou inglês. Desejaria saber se este professor recebe os seus ordenados. Consta-me que o Ministério anterior tinha dado
mais de uma ordem para que este professor retornasse à Cadeira, e que, em conseqüência de não terem sido cumpridas estas determinações, se pôs em concurso
as Cadeiras de francês e inglês, em S. Paulo; mas, no ato do concurso, apareceram
reclamações por parte do len-te ausente· e suspendeu-se o concurso, decidindo-se
que se exigissem do Governo explicações a este respeito. E mesmo consta-me que
se peàiu uma explicação ao nobre Ministro do Império, que, até hoje, não tem
tido deferimento. Eu desejo, portanto, saber o que há a este respeito, isto é, se o
Governo consente que esteja fora da sua Cadeira um lente que podia ali prestar
serviço valioso; e se ele recebe ordenado, apesar de estar ausente; ou se se manda
iulgar, como me parece de razão, vaga a Cadeira, para ser provida.
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Correio-geral e paquetes de vapor - S. Exa. pareceu-me não anuir à redução proposta pela Comissão, mas não entrou no desenvolvimento dos motivos
que possam justificar esta sua repulsa.
O nobre Deputado pela Bahia mandou à Mesa uma emenda, autorizando
o Governo a reformar a Administração dos Correios. Sr. Presidente, uma emenda
de semelhante natureza já foi apresentada na sessão de 1839, mas, depois de um
debate muito prolongado, conheceu-se o perigo de conferir-se ao Governo um
tamanho arbítrio a respeito da administração do Correio, e a Câmara, por uma
considerável maioria, rejeitou a emenda. Eu estou certo de que a Câmara dos Deputados não quererá atualmente contradizer aquela sua primeira votação.
Senhores, uma das repartições mais importantes, a que, sem dúvida, exige
muitos melhoramentos, é a repartição dos Correios; porém, para que viemos nós
a esta Casa, senão para legislar? Faça o Governo, da sua parte, o que lhe compete
na forma da Constituição; elabore uma proposta ...
O Sr. Souza Martins - Temos muitas.
O SR. OTTONI - A respeito dos Correios creio que não há nenhuma.
Venha essa proposta e cumpramos o nosso dever; discutamos a proposta na parte
legislativa, e deixemos ao Governo aquilo que é somente do Governo, isto é, a
parte regulamentar. Mas, parece-me que se vai vulgarizando, vai-se inoculando,
demasiadamente, o desejo de rejeitarmos de nós toda a espécie de responsabilidade, entregando ao Governo o Poder Legislativo. Por qualquer pretexto, o Governo fica autorizado a reformar tal e tal repartição. A Câmara, em 1838, autorizou o Governo a reformar as Secretarias de Estado, mas a iniciativa que o Governo tomou neste negócio fez nascer apreensões na Câmara, apreensões de tanta
magnitude, que, na sessão seguinte, o Corpo Legislativo viu-se forçado a restringir
o arbítrio que havia conferido ao Governo, declarando que ,a reforma não teria
lugar, enquanto não viesse à Assembléia Geral para ser aprovada. Se queremos dar
autorização ao Governo, por que não há de haver este corretivo de não se pôr em
execução a reforma, antes de ser aprovada? É precedente da Câmara que julgo
devermos respeitar.
Mas, Sr. Presidente, eu receio deixar as mãos soltas ao Governo. Consta-me
que está para entrar para a Administração (e isto logo depois da coroação) um
nobre Senador que foi Ministro do Império, no tempo em que os ratos invadiram a
administração dos Correios em minha Província. Tenho, pois, muito receio de,
nestas circunstânCias, conferir um arbítrio tão ilimitado ao Governo. Talvez que
este arbítrio vá servir para ampliar a atribuição dos ratos que fizeram essa invasão,
para organizar, sistematizar esses meios de governo a que, em 1837 e 38, se recorreu. Por conseqüência, não é nestas circunstâncias que poderia votar por arbítrio,
ainda que tivesse muita confiança no nobre Ministro do Império ...

O Sr. Souza Martins - Como está é melhor.
O SR. OTTONI - Mas pode a emenda ser pior que o soneto. Concordo
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com o nobre Deputado que estamos muito mal a respeito de administração dos
Correios; quero que a melhoremos. Mas, se não voto pelo arbítrio, é porque temo
que este arbítrio vá piorar as circunstâncias desta administração.
Creio que há outra emenda, consignando, já, um aumento para a companhia de paquetes de vapor. O nobre Ministro pareceu desejar que algum nobre
Deputado oferecesse esta emenda, pois que, no seu discurso, fez ver a conveniência
do aumento da consignação, e, no seu relatório, nos declara que o Governo tem-se
visto na necessidade de não exigir a restrita observância das condições a que se submeteu a companhia, porque exigir a restrita observância destas condições seria, na
opinião do nobre Ministro, acabar com a companhia.
Sr. Presidente, suponho que, sem grande leviandade, não pode a Câmara
consignar nesta lei fundos para o aumento que o nobre Ministro quer. A Companhia
já se dirigiu à Câmara, e a nobre Comissão, não se achando suficientemente esclarecida para motivar o seu voto a respeito da pretensão da Companhia, parece-me que
pediu informações. Creio que ainda não vieram as informações pedidas pela Comissão; como, pois, pode a Câmara resolver a questão, antes de virem essas informações do Governo, informações que já uma Comissão da Casa julgou necessárias?
Demais, Senhor Presidente, há uma lei que aprovou o contrato feito pelo Governo
com essa Companhia. Nessa lei se estipulam quais as vantagens que a Companhia
tem de perceber. A Lei do Orçamento deve, portanto, marcar unicamente o quantitativo que está designado na lei.
Se, acaso, há urgência de se discutir esse aumento que a Companhia pede,
venham quanto antes as informações do Governo, examine-as a Comissão, e proponhamos .uma resolução, que pode passar em uma só discussão, e, assim, ainda há
tempo para ser esse aumento considerado na Lei do Orçamento, se a Resolução
for aprovada. E, mesmo que não seja aprovada, o Governo, para o ano que vem, nos
oedirá um crédito suplementar para fazer face a essa despesa, se a resolução for
aprovada depois de ultimada a discussão da presente lei. Tenho tanto mais receio
de votar assim em uma discussão como esta, em que nem todos os Deputados podem prestar atenção a cada uma das emendas, pela multiplicidade delas. Tenho
tanto mais receio, quanto, procurando examinar esta questão em um dos anos
anteriores, me convenci, à vista de algumas informações, de que, com efeito, a
companhia de paquetes de vapor tem atualmente perda, mas que esta perda não
provém senão de erros que a Companhia cometeu. A Companhia de paquetes de
vapor teve de fazer considerável despesa em compra de barcas que se tem inutilizado, porque não tomou as informações necessárias para comprar barcas de vapor
de força correspondente ao emprego que deviam ter. Em conseqüência deste
grande erro da Companhia, se inutilizaram muitas barcas, e a Companhia -teve de
sofrer grave prejuízo; e é para reparar essas perdas que precisa de aumento de
consignação. Ora, eu me convenço (pode ser que, discutindo-se a resolução, eu
adquira uma convicção contrária). Mas no ano passado eu me convenci de que, se
recusássemos - não aquilo a que ficamos obrigados pelo contrato- mas se recusássemos aumentar essa consignação para a Companhia dos paquetes de vapor, esta
companhia teria de dissolver-se. Mas, convenci-me de que, imediatamente, outra
companhia se organizaria, a qual, aproveitando-se já da experiência da companhia
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atual, poderia oferecer condições muito mais vantajosas; e que, por meio desta
outra companhia, poderíamos obter muito bem o serviço das comunicações da
Capital com todo o seu vasto litoral, sem que fosse preciso aumentar todos os anos
as consignações e fazer tantos sacrifícios para esta companhia.
Não votarei, portanto, pela emenda que aumenta a consignação para a
companhia de paquetes de vapor; julgo que somente se deve tornar esta matéria em
consideração, em resolução separada.
O nobre Ministro, no seu relatório, nos dá parte de existir um deficit nas
despesas com a iluminação da Capital. Não subscreverei a emenda da Comissão que
reduz a quantia pedida pelo Governo, para o ano fmanceiro próximo futuro, à
quantia do ano em exercício. Ora, Senhor Presidente, na quantia pedida para o ano
em exercício, segundo se vê na Lei do Orçamento, aprovada no ano passado, considerou-se a despesa com todos os lampiões existentes, e a que era necessária para se
colocarem mais 100 lampiões. Ora, não se tendo colocado este ano um só destes
100 lampiões (são as informações que tenho), para os quais a lei consignou fundos,
como quer o nobre Ministro do Império que se aumente a consignação pelo motivo
de haver deficit? Não duvido que se tenha· excedido a dotação que se acha na lei,
mas, talvez, nasça isto da pouca fiscalização. Desejaria que o nobre Ministro me informasse como fiscaliza estas despesas. Sei que elas estão a cargo da Câmara Municipal, mas o nobre Ministro parece que não deve contentar-se com a fiscalização
pela Câmara, mandando pagar a folha das despesas enviadas pela Câmara Municipal;
mas, esmerilhar se essa despesa, isso tem sido feito na conformidade da lei, se há
abuso ou excesso. Consta-me mesmo que na folha das despesas, enviadas ao nobre
Ministro do hnpério nestes últimos meses, têm vindo votos vencidos de alguns
vereadores. Ora, creio que o fato de algum vereador assirlar vencido à folha das
despesas da iluminação deveria obrigar o nobre Ministro do Império a entrar no
exame da causa por que, em uma questão daquela natureza, havia divergência, a fim
de conhecer se esta circunstância de assinar algum vereador vencido provinha de
entender haver desperdícios na administração da iluminação pública. Desejo mesmo
saber se o nobre Ministro tenciona continuar no sistema de se fazer a iluminação
por administração, ou se pretende que este serviço público tenha lugar por meio da
arrematação; e se S. Exa. não tem alguns dados, em virtude dos quais possa dimi·
nuír, consideravelmente, a consignação feita na Lei do Orçamento; ou mesmo,
quando não se diminua a quantia consignada para o ano corrente, deva-se votar a
mesma quantia, porém, com probabilidades de que possa chegar para se ampliar
este benefício aos arrabaldes da cidade que ainda possam estar dele privados.
Sr. Presidente, nada direi a respeito dos 120 contos que o nobre Ministro
nos declarou, segundo os dados atuais, teria de custar o festejo com a cerimônia
da coroação. É mais um pingo de cera para aumentar o nosso deficit. Não entrarei
mesmo na discussão se estas despesas deveriam ser feitas à custa da dotação, ou se
pelos cofres públicos, visto que a Câmara toda, de um e de outro lado, parece inclinada a votar para que essas despesas sejam feitas pelos cofres públicos. O Ministério
transato parece que assim resolveu, e o Ministério atual continuou nessa opinião.
Portanto, qualquer que fosse a minha opinião, não podia prevalecer, e estando,
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talvez, em unidade, escusado é emiti-la. Mas a respeito do festejo não posso deixar
de dizer algumas palavras.
Estava marcado o dia 23 de maio para a cerimônia da coroação e sagração
de S. M. o Imperador; entrou o Gabinete de 24 de Março, e imediatamente se reconheceu a necessidade de adiar esta cerimônia. As folhas deram por motivo deste
adiamento não estarem prontificados edifícios, construções, que se preparavam
para esse dia. Entretanto, procurando eu entrar no exame deste negócio, fui informado que, a respeito da varanda do paço da cidade, única construção que se podia
considerar indispensável para a cerimônia, não havia o perigo de que, no dia 23 de
maio, não estivesse acabada. O diretor daquela obra assegurara ao Ministério transato (parece-me) que, no dia 23 de maio, estaria concluída a construção e decoração
da varanda. Vejo-me forçado a dar tanto mais crédito a esta informação, porque sei
que, apenas se fez tal adiamento, imediatamente se despediram perto de cem trabalhadores da varanda do paço. Por conseqüência, outro motivo tem o Gabinete, que
o não acabamento desta construção, para adiar a cerimônia, até o dia 18 de julho.
Seria talvez - pergunto eu: não é juízo -para se esperar que se acabassem as construções, ou algumas outras construções, que somente se resolveram depois que o
Ministério atual subiu ao poder? Sei, de muito boa fonte, que algumas destas construções são inteiramente ministeriais: quero dizer- não se podem considerar como
somente filhas do regozijo de festejar a coroação do Imperador, visto que elas se
resolveram depois que o Ministério atual foi organizado. Algumas delas- consta-me
-por exemplo, que são do nobre Ministro da Justiça. O nobre Ministro da Justiça
escreveu cartas a vários indivíduos para formarem uma comissão encarregada de
agenciar subscrições para festejarem a coroação do Imperador.
Ora, Sr. Presidente, desejara que nestes atos tudo tivesse o caráter da maior
espontaneidade possível. Todas as vezes que o Governo recomenda ou o Ministério
designa as pessoas que hão de agenciar subscrições, este caráter de espontaneidade
cessa. Pelo menos, diminui consideravelmente e a coisa deixa de ter o mesmo prestígio, o mesmo merecimento. Além destas ponderações, há uma outra. Um cidadão
menos favorecido da fortuna, um empregado público, cuja família vive do escasso
ordenado que lhe dá o Tesouro, vendo à sua porta uma numerosa comissão organizada pelo Ministro, que o pode demitir, para pedir-lhe dinheiro para festejos, não
fará esforços superiores às suas forças, não sacrificará mesmo o pão de seus filhos,
supondo que pode incorrer no desagrado ministerial, se acaso se recusar, não porque faltem desejos de solenizar um ato desta magnitude, mas porque suas circunstâncias não o permitem? Certamente que muitos estarão nestas circunstâncias.
Seria, pois, esta consideração talvez bastante para fazer com que os nobres Ministros
não pretendessem intervir neste negócio, sobretudo quando, dando-se um espaço
tamanho, fazendo-se um adiamento tão prolongado, se deu pretexto para despesa
extraordinária e para um fausto que, talvez, não esteja em proporção com a miséria
pública.
Sr. Presidente, desejo, também, que o nobre Ministro do Império me explique os motivos por que, tendo chegado a esta Corte, há três meses, as atas das eleições do Senador pela Província do Ceará, até hoje, o Governo ainda não se deliberou a aconselhar ao Imperador a escolha que cumpre fazer.
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Sr. Presidente, V. Exa. se recordará de que, no ano de 1838, graves censuras sofreu o Gabinete de 19 de Setembro porque, tendo-se feito as eleições de dois
Senadores de Minas, em dias de abril, somente no mês de outubro, é que tiveram de
aparecer as cartas imperiais. Estou bem certo que as censuras que, naquele tempo,
se dirigiram ao Gabinete de 19 de Setembro, por este motivo, não terão, nem nenhumas outras poderão ter, cabimento atualmente. Estou persuadido de que o
nobre Ministro do hnpério, amestrado pela experiência, não dará lugar, já não digo
a essas insinuações que apareceram em tal ocasião, de que o Ministro tinha sido
vítima de alguma intriga muito torpe. Estou certo de que o nobre Ministro não dará
motivo a isso, e mesmo tenho uma confiança tal, a respeito de todos os eleitos, que
estou bem certo, estou profundamente convencido de que qualquer adiamento não
poderá servir ao Governo como medida governamental. Adie o Ministério a escolha
quanto quiser; pode estar certo que os eleitos pelo Ceará hao de continuar a trilhar
o caminho que a sua consciência lhes ditar: o adiamento não servirá ao Ministério
de medida governamental, se acaso o Ministério entender lançar mão dela para este
fim.
O Sr. Souza Martins - Não, quer meditar.

O SR. OTTONI- O nobre Deputado pela Província do Piauí parece que
está bem iniciado no segredo do Gabinete a este respeito. (Risadas.)
O Sr. Souza Martins - Está enganado.

O SR. OTTONI- Tendo sido Presidente do Ceará, e tendo tido a glória de
mandar para o Senado o Sr. Calmon, ...
O Sr. Souza Martins- Foram os habitantes do Ceará.

O SR. OTTONI- ... devia contentar-se com isto; mas parece, pelo aparte
do nobre Deputado, que não se contentou com esse triunfo, e que está ao fato de
algum segredo ministerial que possa haver a este respeito.
O Sr. Souza Martins - Está enganado.

O SR. OTTONI- Pode ser, mas foi o aparte do nobre Deputado que me
induziu a engano.
O Sr. Souza Martins- Eu quero somente corrigir o engano.

O SR. OTTONI - Parece mesmo que devem estar na Corte há muito tempo as atas da eleição de um Senador pela Província do Pará.
O Sr. Ministro do Império - Não estão.

O SR. OTTONI -Diz o nobre Ministro que nao, e, portanto, abstenho-me
de toda e qualquer reflexão a respeito da eleiçao do Pará. Nao tenho receio de que
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sirva também como medida governamental a eleição do Pará: tenho também muita
confiança em qualquer dos eleitos, e faço-lhes a mesma justiça que fiz aos eleitos
pela Província do Ceará. O nobre Presidente desta Câmara, que tão imparcialmente
tem dirigido os nossos debates, sem dúvida, não seria capaz de se desviar da linha
que tem seguido para favorecer o Ministério, só por estar na lista de Senador. E,
ainda que me não autorizassem a pensar assim os honrosos precedentes do venerável metropolitano, que tem presidido os nossos trabalhos, bastava o comportamento justiceiro e imparcial que S. Exa. tem tido nesta cadeira.
O Sr. Marinho - Apoiado.

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, por ocasião de falar no nome respeitável
do Presidente desta Casa, ocorre-me também fazer uma interpelação ao nobre Ministro, que diz respeito a S. Exa. Consta-me que o Ministério atual (não sei se todo
o Ministério ou se o nobre Ministro da Justiça) se arrogou autoridade pontifícia
(risadas), designando dever ser o venerável metropolitano quem deva fazer a sagração de S. M. o Imperador. Consta-me, igualmente, que o venerável Bispo, CapelãoMor, tinha uma opinião contrária, e que se julgara ferido nos seus direitos em conseqüência desta desinteligência havida entre S. Exas. Revmas. E dizem que o Ministério se arrogara o direito de mandar chamar à sala do Conselho de Estado S.-Exas.,
para que houvessem de discutir o seu direito. Assim, a sala do Conselho de Estado
converteu-se em sala do Concílio Tridentino, e, em vez de presidir a essa decisão o
Espírito Santo, presidiu-a o nobre Ministro da Justiça. (Risadas.) Desejava saber o
que há de exato nestes rumores.
O Sr. Souza Martins - Apoiado.

O SR. OTTONI - Se eu pertencesse, como o nobre Deputado, à Oposição
de 1836 a 1837, poderia ter achado até um cisma, porque o nobre Deputado e seus
correligionários talvez tivessem menos fundamento para o achar em 1836 a 1837.
Mas, entretanto, os meus escrúpulos não vão tão longe, como os dos correligonários
do nobre Deputado pela Província do Piauí. Não entendo, ainda, que isto seja motivo de cisma, nem para chamar Zinzendorf ao nobre Ministro da Justiça. (Risadas.)
Entendo somente que, a ser exato que S. Exa. se arrogou direitos pontifícios, e se
fez de papa, ...
O Sr. Paula Câhâido - Como o Presidente de Minas, que mandou um clérigo de epístola presidir a eleição em S. Caetano.

O SR. OTTONI- O que têm as eleições com isto?
O Sr. Paula Cândido- É um Presidente que manda que um padre vá servir
de vigário.
Muitos Srs. Deputados de Minas - Está mal-informado; o Presidente não
mandou isso.
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O Sr. Paula Cândido - Então, foi o Juiz de Paz.
Muitos Srs. Deputados de Minas- É inexato; está mal-informado.
O SR. OTTONI- O nobre Deputado espere para ocasião competente: se
os Ministros quiserem respeitar a Constituição, e não quiserem desprezá-la completamente, em tempo competente, S. Exa. terá de discutir esta matéria. O nobre
Deputado, bem que não tenha de servir de ornamento à Câmara futura, entretanto,
tem na Casa quem o represente.

O Sr. Paula Cândido - Não tenho ninguém.
O SR. OTTONI- O nobre Deputado tem correligionários que representam
a sua opinião e, de mais, tem o direito de petição, pelo qual pode ilustrar a Câmara.
Desejo também que o nobre Ministro do Império, ou o nobre Ministro da
Guerra, diga-nos alguma coisa sobre o Rio Grande. Parece que algum grande motivo
há para que - como lá dizem - pela boca pequena, pelos bancos, se nos ande dizendo que as notícias do Rio Grande são desastrosas e que o Exército está em risco
de perder-se. Enfim; muitas outras coisas tenho ouvido destes bancos, que parece
espalhar o Ministério para algum fnn que não posso por ora compreender.

O Sr. Limpo de Abreu - Apoiado.
O SR. OTTONI - Entretanto, desejo que o Sr. Ministro do Império, ou
seu colega da Guerra, esclareça a Câmara sobre o estado da guerra na Província do
Rio Grande do Sul. Li, ultimamente, peças oficiais, publicadas em jornais de Montevidéu, a respeito da desinteligência havida entre Fructo Rivera e o Sr. João Paulo.
Confesso francamente que não pude aprovar a linguagem em que eram concebidos
os ofícios do Sr. João Paulo.

O Sr. Andrada Machado - Apoiado, não foi com a nobreza que se devia
esperar.
O SR. OTTONI- Eu sacrifico tudo, absolutamente, à dignidade do meu
País. (Apoiados.) Sou, nesta parte, como muitos franceses ilustres que, quando
viram a França invadida pelos exércitos europeus, esqueceram-se de que era Robespierre e o Comitê de Salvação Pública que governavam a França, para pugnarem
pela independência e dignidade da nação fr:mcesa. Assim, ainda que tenha pouca
confiança nos homens que administram meu País, eu me esqueceria deles, como
esses ilustres franceses se esqueceram de Robespierre e do Comitê de Salvação
Pública, quando se tratasse de defender a independência da nação e sua dignidade.
Estranhei a linguagem com que o Presidente da República Orient:ü se dirigiu ao
Comandante do Exército, ameaçando, positivamente, de envolvê-lo e o seu exército, no caso de não dar satisfação, pelo motivo de ter entrado o oficial Aníbal,
no Estado Oriental, batendo uma partida de orientais.
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Ora, Sr. Presidente, parece que o caudilho de Montevidéu foi injusto
para com o Brasil e ingrato para com esse oficial: injusto para com o Brasil, porque,
segundo as informações que tenho lido, é verdade que um pequeno choque houve
entre a partida comandada pelo oficial Aníbal e a de um comandante da fronteira.
Mas este choque nasceu de equívoco da partida do oficial brasileiro; e este equívoco
nasceu de se encontrarem, multiplicadas vezes, partidas do exército rebelde no
território oriental. Aníbal, vendo gente armada que se lhe opunha, entendeu que
batia rebeldes. Mas, depois de começado o choque, verificou que era uma partida
oriental. E dizem que imediatamente dera satisfação ao oficial da Banda Oriental.
Já se vê, pois, que foi injusto o comportamento de Fructo Rivera, exigindo a
satisfação, da maneira que exigiu, do Comandafite do Exército Imperial, porqúanto
estas explicações deviam ser aceitas de tanto melhor vontade, quanto a alguns
oficiais rebeldes tinha já sucedido, em outras épocas, o mesmo que sucedeu ao
oficial Aníbal. Foi ingrato a respeito de Aníbal, powue consta que Aníbal e outro
oficial do nosso Exército foram mandados ou ensinados, pelo Gabinete de 19 de
Setembro, para servirem no exército de Fructo contra Oribe.

(O Sr. Torres dá um aparte.)
O SR. OTTONI- O nobre Deputado diz que é falso. Mas o fato é que Aníbal e outro oficial serviram no exército de Fructo. E eu estou autorizado a crer que
dois oficiais do Exército do Brasil não iriam toma> parte em uma contenda estrangeira, se não tivessem insinuação do Gabinete, ou de seus delegados, a este respeito.
Tanto mais quanto as multiplicadas remessas de dinheiro para Montevidéu, a pretexto de compra de cavalos, foram denunciadas constantemente como remessas
de fundos para favorecer à causa de Fructo Rivera; tanto mais, quanto a artilharia,
com que Fructo Rivera bateu a Oribe, foi-lhe mandada do Rio de Janeiro pelo Ministério de 19 de Setembro.

O Sr. Torres- Também não é exato.
O SR. OTTONI- Portanto, foi ingrato F. Rivera para com aquele. oficial
brasileiro que tinha cooperado para a sua elevação. Por isso, não posso aprovar a
linguagem do Sr. João Paulo, porque eu queria que, quaisquer que fossem ~s conseqüências, ele se sujeitasse à responsabilidade de responder ao caudilho oriental, ao
menos, citando todos os motivos de queixa que podíamos ter contra o Estado
Oriental, .fazendo-lhe ver a injustiça que havia nas suas acusações! Mas, entretanto,
·
o Sr. João Paulo não obrou desta maneira.

O Sr. Torres- Não se lembrou de que era brasileiro.
O SR. OTTONI - Não me admiro que o nobre Deputado, e os de seu lado
não se tenham apressado, há mais tempo, a oferecer estas considerações e esperassem que um tal protesto saísse do meu lado. Eu esperava que as reclamações partissem do lado ministerial. Mas os nobres Deputados ministeriais e o Gabinete têm
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estado silenciosos a este respeito, e é por esta razão que me incumbi do triste dever
de declarar que achava censurável a linguagem do Sr. João Paulo. Mas, posto não
possa aprovar a linguagem do Sr. João Paulo, entretanto, entrevejo, perfeitamente,
os motivos que conduziram o nobre General no seu comportamento.
Senhor Presidente, o Ministério atual, além de conter um dos membros
do Gabinete de 19 de Setembro, é manifesto que, em grande parte, segue as mesmas
tendências daquele Gabinete. Era possível, pois, que, nas relações exteriores, o Ministério atual estivesse incumbido de continuar a realizar o pensamento do Gabinete
de 19 de Setembro, e que, assim, quisesse proteger a F. Rivera. Ora, isolado como
está o Sr. João Paulo, tendo notícias, pelo menos mais regulares, unicamente por
via de Montevidéu, e constando-lhe, talvez, que F. Rivera recebera artilharia mandada do Rio de Janeiro ... Eu estou que é falso. Se toco nisto, é para dar ocasião ao
Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a desmentir o que a este respeito se tem dito.
Assim, também consta-me que o encarregado de negócios de Buenos Aires, no Rio
de Janeiro, adquirira essa persuasão e dirigira notas ao Ministério a este respeito.
Ainda não se provou a falsidade disto.

O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros - É só o Maiorista que o diz.
O SR. OTTONI - Então, não quer que dê crédito a nada do que diz o

Maiorista?
O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros - O que quiser.
O SR. OTTONI - Tenho lido muitas verdades nesse jornal. (Risadas.)
Entretanto, o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que isto está só no
Maiorista, mas é um órgão desse boato, que cumpre desmentir, e que, para isso, eu
trago à Casa.
Mas é possível que este boato, que circulou no Rio de Janeiro, circulasse
também em Montevidéu e fosse aos ouvidos do Sr. João Paulo; que o Sr. João
Paulo, considerando-se já demitido, e entendendo que F. Rivera estivesse de acordo
com o Gabinete atual, julgasse não dever maltratar a um aliado do Governo. Vejome forçado, com tanto mais razão, a acreditar que assim é, quanto há muitos Deputados que têm tomado a peito censurar todas as manobras, movimentos e evoluções
do Sr. João Paulo, e havendo tantos dias que estas peças oficiais, de tamanha iniportância, se publicaram, nenhuma palavra disseram, ainda, a esse respeito. Isto, pois,
vem corroborar a suposição que faço de que, talvez, o Sr. João Paulo se conduzisse
assim a respeito de F. Rivera, entendendo que não devia, demitido como já estava,
comprometer o Gabinete com um aliado.
As notícias últimas do Rio Grande, porém, dão a entender que, ou é falsa,
com efeito, e destituída de fundamento a remessa do armamento e a aliança com o
Presidente do Estado Oriental, ou, então, o Presidente do Rio Grande do Sul não
está em harmonia com o Ministério. Não sei se é certo; mas cartas do Rio Grande
dizem que o General oriental, Angelo Nunes, que se achava no Rio Grande, ultimamente partira para o Estado Oriental. Até se diz que ia incumbido de fomentar
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partido contra Fructo Rivera e que levara dinheiro fornecido pelo Presidente do
Rio Grande. Há cartas anunciando isto: isto é, não asseguram que levara dinheiro,
mas que partira para o Estado Oriental.
O Sr. Ministro da Guerra- Não partiu para o Estado Oriental.

O SR. OTTONI - Algumas cartas dão como certo que o General oriental,
Angelo Nunes, partira para o Estado Oriental; mas, como o nobre Ministro da
Guerra diz que o General oriental, Angelo Nunes, não partiu para o Estado Oriental,
eu retiro a minha proposição. Eu poderia, a ser exata esta notícia, recear pela sorte
do Gabinete, que, de certo, teria de dissolver-se de novo para se organizar outro,
segundo as intenções e direções do nobre Presidente da Província do Rio Grande do
Sul, porque é bem sabido que o Ministério de Julho não teve de retirar-se unicamente por não concordar em remover o Sr. João Paulo: o Ministério teve de retirar-se para ser nomeado Presidente do Rio Grande do Sul o Sr. Saturnino de Souza
e Oliveira, único homem que se julgou capaz com o seu bosquejo (risadas) de ir
salvar aquela província. Eu me convenci tanto mais disto, depois que o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros, nesta Casa, respondendo ao nobre ex-Ministro
da Justiça, em apartes, do seu banco, declarou qual tinha sido o seu comportamento, no Gabinete, tratando-se da nomeação do General para o Rio Grande. O
nobre Ministro, falando a respeito da proposta feita de um General, disse que vendo
tal proposta, calou-se, e deixou decidir a questão. Acabada a discussão e depois que
a proposta foi rejeitada, declarou que, se fosse aprovada aquela nomeação, se demitiria. Passou-se a discutir outro indivíduo, que se propôs, e o nobre Ministro contou
a mesma hlstória.

O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros - Não há tal.
O SR. OTTONI- Mas não inculcava ninguém: ora, o silêncio de S. Exa.
era muito significativo neste caso.
O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros - Alguns inculquei.

O SR. OTTONI- O certo é que, no momento em que se declarou a crise
ministerial, todos apontaram, como Presidente do Rio Grande do Sul, o Sr. Saturnino e todas apontaram, também, a organização do Ministério como filha desta necessidade. ~uem não se sujeitava a mandar o Sr. Saturnino para o Rio Grande.não
era admitido.
Sr. Presidente, tenho tanto mais razão para pedir ao Ministério algumas
informações a respeito do Rio Grande, quanto o comportamento do Presidente,
naquela Província, está em perfeita contradição com os boatos que aqui se espalham. Não sei por que diz o Ministério e seus amigos que o nosso Exército está
cortado e a campanha toda dominada pelos rebeldes.
O Sr. Souza Jl;[artins- Veja o que dizem os jornais.
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O SR. OTTONI- Ora, os jornais! O nobre Deputado não concebe que se
podem fabricar quantas cartas se queiram, e levá-las ao redator de um jornal, que
as publica na melhor boa fé, sendo tais cartas apresentadas por pessoas que têm
relação com outras do Rio Grande? Por isso, não provam coisa nenhuma. Mas o
certo é que, qualquer que seja o fundamento, tanto o Ministério como os seus
amigos, esmeram-se, não sei por que, não sei se com algum fim, em pintar a posição
do nosso Exército como tristíssima e a campanha ocupada por partidas rebeldes.
Entretanto, o comércio se restabeleceu com toda a franqueza, e até providências
do Presidente aparecem, autorizando a navegação entre Porto Alegre e Rio Grande
sem comboio, podendo, por conseqüência, os negociantes dirigir-se à costa de
Camaquã e outros muitos pontos, e comerciar livremente com os rebeldes, que os
deputados do Ministério dizem que infestam toda a campanha.
Ora, não há manifesta contradição entre a franqueza do comércio, autorizada pelo Presidente, e a ocupação de toda a campanha pelos rebeldes? A exageração tem chegado a tal ponto que, havendo uma partida de rebeldes tomado
cinqüenta cavalos, segundo dizem cartas (se é que isto mesmo é exato), perto da
força de Felipe Neri, imediatamente, houve quem se encarregasse de espalhar que
eram quinhentos cavalos. Entretanto, quisera que o nobre Ministro me explicasse a
razão desta contradição: da proteção extraordinária dada ao comércio do Rio
Grande e franqueza com que ele se permite. Isto, ao passo que a camp-àllha toda
está ocupada pelos rebeldes, e quando o nobre Ministro da Guerra prometia que
uma das grandes medidas que o Presidente ·do Rio Grande ia tomar era vedar o
comércio com os rebeldes e fazer com que cessasse o contrabando. Entretanto, o
contrabando não pode deixar de continuar, e continuar em muito grande escala,
uma vez que seja exata uma centésima parte do que dizem os nobres Ministros a
respeito das incursões dos rebeldes, e a franqueza com que se concede o comércio.
Sr. Presidente, não posso deixar de fazer uma pergunta ao Ministério:
contento-me que desminta o que vou dizer. Tem corrido o boato no Gabinete, ou,
pelo menos, em conferências ministeriais de altas personagens, que se diz que estão
para entrar para o Ministério, logo depois da Coroação, de que se tem discutido
alguns grandes golpes, entre eles, o de dar por nulo o Ato Adicional, estes restos
que ficaram.
O Sr. Ministro da Guerra - Se são indivíduos que estão para entrar para o
Ministério, como pode o Gabinete atual responder pelos seus projetos?

O SR. OTTONI - Mas, como no número dos sucessores do atual Gabinete
se envolve o nome de algum dos Ministros atuais, poderá este responder pelo Gabinete todo. O que eu quero é que o Gabinete declare se não tem discutido semelhante questãb.
O Sr. Ministro da Guerra - É segredo o que se passa no Gabinete.

O SR. OTTONI - O nobre Ministro da Guerra quisera que ficasse em segredo o que se discutiu em Conselho em 1828. Mas nem tudo pode ficar em segredo, e há de chegar dia em que se peçam contas.

Não pode ser seguramente da intenção do Gabinete violar a Constituição.
Pergunto se acaso se trata de dar por nula uma p<l.l."te da Constituição. Quero que o
nobre Ministro conteste, como é de seu dever, que tal não podia passar pela cabeça
dos Ministros atuais.
O Sr. Ministro da Guerra - Apoiado.

O SR. OTTONI - Aceito o apoiado e o protesto que tal não podia passar
pela cabeça dos Ministros atuais.
Quisera que o nobre Ministro da Guerra me dissesse também alguma coisa
a respeito da dissolução, que se assoalha, da Câmara futura. Já, nesta Casa, foi
interpelado o nobre Ministro da Marinha a este respeito, mas ele nada respondeu.
Sei que muitas pessoas fazem jogo com a dissolução nesta Casa, declarando aos
Deputados reeleitos que tal dissolução é impossível e aos não reeleitos acenando
com a idéia salvadora.
Desejo que o nobre Ministro me diga se se julga com autoridade para conhecer das eleições feitas para 1842. Pela minha parte, como Deputado eleito,
nego ao Poder toda a interferência em semelhantes negócios e faço responsável o
Ministério, perante a Nação, por qualquer atentado que cometer. Não se riam
(voltando-se para os Srs. Carneiro Leão e Souza Martins), não se riam os nobres
Deputados de Minas e Piauí, ...
O Sr. Carneiro Leão- Não quer até que eu me ria?

O SR. OTTONI - ... porque o caso é muito sério.
O Sr. Carneiro Leão - Não sabia que V. Exa. governava tanto que até
quisesse proibir o riso, pois eu desejava conservar esta liberdade.

O SR. OTTONI - Se o Ministério atual se julgasse com direito de usurpar
os" direitos da Câmara dos Deputados, prejudicando a eleição, cuja verificação de
legalidade compete exclusivamente à Câmara dos Deputados, creio que não haveria
mais Constituição no País, e que, se o Ministério continuasse a praticar atos dessa
natureza, o Governo do Rio de Janeiro seria um Governo de fato, tão legítimo
como o de Piraúni! (Pausa.)
Depois destas observações, ocuparei, ainda, o nobre Ministro com algumas
observações relativas à minha Província.
O nobre Ministro do Império diz, no seu relatório, que não perdeu de vista
a aberturs; ~aestrad_a entre as Províncias de Minas e Espírito Santo, porém, que
pedira infonnações que ainda não vieram.
Continua o nobre Ministro, declarando que, a respeito também da comunicação entre as Províncias de Minas e Bahia, e entre esta e a do Maranhão, espera
informações que ainda não obteve. Eu, lendo o relatório do Sr. Ministro, nesta
parte, lamentei que fosse escasso, estou certo que não por culpa do nobre Ministro,
mas por falta de materiais convenientes. Quisera que o nobre Ministro não recor-
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resse somente à Secretaria, e que recorresse aos muitos conhecimentos práticos que
deve ter da Província onde nasceu; e que, servindo-se deles e das informações,
dissesse mais alguma coisa a respeito dos meios de comunicação, especialmente
entre Minas e Bahia, e entre Minas e Rio de Janeiro.
Em uma das sessões passadas, ofereci, à consideração da Casa, uma emenda, autorizando o Governo a abrir comunicação entre a Província da Bahia e a de
Minas, das comarcas de Porto Segúro e Caravelas para a do Jequitinhonha, etc. Entretanto, têm ido àquelas paragens engenheiros, mandadós pelo Ministério, já para
examinar a localidade própria, naqueles sertões, para o estabelecim~JlÍO de uma
colônia de degradados; já mandados, também, pelo Governo da Província de Minas,
para a exploração do Rio Jequitinhonha; dévia, portanto, haver alguns esclarecimentos mais a este respeito.
Sr. Presidente, o nobre Ministro, no seu relatório, diz uma verdade: que os
mineiros vão largando as perigosas empresas da mineração para entregar-se à agricultura. Entretanto, para que possa a Província, com vantagem, entregar-sé-à agricultura, é preciso ter canais por onde possa transpor para o litoral os seus produtos
agrícolas. O bom senso dos mineiros os tem levado a colcmizar essa riéa e Iertilíssima mata, que se avizinha do litoral do Império, desde as margens do Paraíba,
na Província do Rio de Janeiro, Comarca de Campos de Goitacazes, até as margens
do Jequitinhonha, nas Províncias de Minas e da Bahia. Os indivíduos que se têm
entranhado pela mata, para cultivá-la, têm encontrado vàriadas dificuldades, já da
parte dos índios, e já outras. MáS, apesar disto, e do pouco aux11io da parte do
Governo, têm-se internado consideravelmente. E, já, hoje, colonos da freguesia de
S. Miguel de Minas Novas não estão muito distantes dos colonos da Comarca de
Porto Seguro e Caravelas da Bahia. Cúmpre que o Governo lance os olhos para essa
comunicação, tão indispensável naqueles pontos. A Assembléia Provincial da Bahia
autorizou o Governo da Província, com algumas consignações, para facilitar esta
comunicação entre a Província de Minas e a da Bahia. Mas o negócio não é provincial, porque se trata da comunicação entre duas províncias: devem, pois, os encargos
cair sobre o Tesouro Nacional.
O nobre Ministro nos fala também da comunicação de Minas com a Província do Espírito Santo, e das informações que, diz, pedira. Creio que se refere à
estrada, que estava aberta na mata do Itapemirim, que não sei se se trata de tornar
de novo praticável. Entretanto, quisera que o nobre Ministro, em vez de se ocupar
com essa estrada interessante, lançasse mais especialmente os olhos sobre uma
necessidade, talvez, mais urgente, que é realizar as comunicações de uma parte,
mais ao Sul, da Província de Minas com a do Rio de Janeiro. É necessário que o
nobre Ministro tome muito seu cargo procurar realizar as comunicações dessa
parte de Minas, que é limítrofe à Províncià do Rio de-Janeiro, para o lado de Cam'
pos de Goitacazes, porque tanto os mineiros como os fluminenses se empregam em
empresas agrícolas atualmente. Com efeito, parte da população de Minas, que se
empregava na mineração, se tem especialmente internado pelas matas, sem dúvida,
animada pelas grandes vantagens que a agricultura tem trazido ao Rio de Janeiro.
O Município da Pomba que, há pouco tempo, era um sertão, é, hoje, um Município
considerável. No fundo do Município da Pomba, pela parte do Rio de Janeiro,

a
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existe a importante Vila do Presídio, cujos habitantes já estão em relaçáo com os
habitantes do Rio de Janeiro. E, não só para a Vila do Presídio, como para a da
Pomba, se importam muitos produtos de Campos, pelas matas. Os mineiros, entretanto, têm a vencer dificuldades consideráveis para obterem a pequena vantagem
de importar alguma louça ou alguns alqueires de sal por Campos. A parte não habitada' é muito pequena, e, em alguns lugares, o colono mineiro é já vizinho do colono
de Campos. Por isso, rogo ao Sr. Ministro tome muito em consideração a comunicação desta interessante parte da Província de Minas com outra, não menos interessante, da Província do Rio de Janeiro. Em muito pouco tempo esses Municípios
podem ficar tão florescentes como Vassouras e Valença, porque o terreno é muito
produtivo, e a facilidade das comunicações para Campos é grande, já pelo Paraíba,
já por outros confluentes, onde estão atualmente estabelecidos colonos mineiros.
O nobre Ministro diz, no seu relatório, que, antes de se cuidar em estradas,
talvez convenha facilitar a navegação da 'Bahia com a Província de Minas, pelo rio
Jequitinhonha, por meio da qual se pode abastecer toda a Provínci<:! de Minas de
sal e outros gêneros. Conformo-me com S. Exa. na necessidade e importância de se
dar algum impulso à já nascente navegação do Jequitinhonha, que não está nas
circunstâncias de outros rios da Província, que demandam muitas despesas e muitos
preparativos para se tornarem navegáveis. O rio Jequitinhonha apresenta uma
grande vantagem, que cumpre melhorar: ele tem um canal natural que comunica o
Jequitinhonha com o Rio Pardo, junto à Canavieiras. Dizem todos que este porto
é muito melhor que o de Belmonte, e que pode ser um grande porto com qualquer
melhoramento. No tempo das águas, as canoas da minha Província se dirigem por
esse canal e vão à Canavieiras; mas, no tempo da seca, o canal não tem água para
isso, e, então, é impossível aproveitar esse recurso. Quisera que o nobre Ministro
mandasse algum engenheiro examinar as dificuldades desse canal e da navegação do·
rio Jequitinhonha, o que está nas circunstâncias das estradas em que falei, porque
pertence a duas Províncias e os encargos devem estar sobre o Tesouro Nacional.
Apesar disto, já a Assembléia Provincial de Minas, em um dos atos anteriores,
consignou quantia para b melhoramento e exame das dificuldades que havia na
navegação do rio Jequitinhonha e para se tirar uma planta. Não sei se disto se tirou
alguma utilidade; mas ao Governo compete auxiliar a Província de Minas para esta
grande empresa.
Lamento que o nobre Ministro não dissesse uma palavra sobre a Companhia do Rio Doce no seu relatório. Estimarei que este silêncio não nasça de desânimo, ou convicção de não poder ir avante esta importante Companhia. Consta-me
que ela já estabelecera um engenho de serrar e que tem exportado mesmo para este
porto alguma-madeira. Mas isto é coisa tão secundária, à vista do grande plano a que
se propôs a Companhia, que esta circunstância quase não vale a pena de se memo-

rar.
Queria que o nobre Ministro me informasse do estado em que está esta
Companhia. Ela se dirigiu, há anos, à Assembléia Provincial de Minas, querendo
que subscrevesse com um certo número de ações para dar impulso à empresa. Mas
a Assembléia Provincial, cujos cofres estavam inteiramente exaustos, não pôde,
por isso, aceder a tal solicitação. Garantiu, porém, que, no momento em que a
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Comissão levasse a navegação à barra do rio Suaçuí, na comarca do Serro, a Assembléia Provincial. se obrigaria a tomar, por conta dos cofres da Província, mil ações
ao par. Entretanto, a Companhia não sei mesmo se procurou realizar o contrato,
para que o Presidente estava autorizado por lei. Como não sou daqueles que julgam
impossível a navegação do rio Doce, estou persuadido que, no caso bem lamentável
de se dissolver essa Companhia, apesar disto, a navegação virá a se fazer. Um dos
grandes obstáculos que há, para a comunicação desta parte da Província de Minas,
talvez, a mais interessante, é a dificuldade de obter propriedade nas matas do rio
Doce. É bem sabido que alguns homens poderosos pediram e obtiveram sesmarias
nas matas do rio Doce. Mas há receio de entremeter-se nas terras desses homens
poderosos, sobretudo à vista de um decreto que dizem haver, que parece especialmente destinado a proteger esses homens, porque os dispensa de cultivar as sesmarias, obrigação a que aliás estavam sujeitos. Desejava que o nobre Ministro olhasse
para este assunto; e iniciasse alguma providência, ou tratando de propor uma lei
boa a respeito de sesmarias, ou dando uma providência parcial que obviasse esse
inconveniente.
Hoje, na cidade do Serro, importamos, sobre as costas de bestas do Rio
de Janeiro, o sal, fazendas e louça, que podiam ir com uma viagem de 50 léguas,
quando, hoje, é de mais de 100; porque é, sem dúvida, que a cidade do Serro é das
povoações da Província a que está mais ao Leste. Do Serro ao litoral distam, talvez,
pouco mais de 2 graus; e, por exame que alguns cidadãos têm feito, por patriotismo,
alguns dos quais já não existem, se tem conhecido que, seguindo a mesma margem
do rio, a distância não é mais de 50 a 54 léguas. Ora, parece-me que, se fôssemos
auxiliados pelo Governo, essa parte da Província, tão interessante (todas as matas
do rio Doce, na distância de 30 léguas do litoral e 20 léguas da cidade do Serro, são
tão produtivas como este rico torrão das vizinhanças do Rio de Janeiro; lá dá otilnamente o café, o algodão, o trigo, especialmente nas matas da freguesia do Peçanha),
exportaria muitos gêneros, o que hoje não pode exportar por falta de comunicação.
Cumpria que o Governo instigasse a Companhia do Rio Doce para procurar realizar
aquela empresa. E, se achasse muita dificuldade na navegação, poderia pedir um
privilégio para uma estrada de ferro nas margens do rio Doce, para trazer produtos
que estão em circunstâncias de fabricar, e que não produzem nem fabricam, porque
os não podem carregar de tão grande distância. Por isso, somente plantam o que
lhes é indispensável para consumo. Chamo particularmente a atenção de S. Exa.
sobre Minas Novas e as Comarcas de Porto Seguro e Caravelas, e, finalmente, arespeito da interessantíssima comunicação com a Província do Espírito Santo.
A hora está muito adiantada. Se eu tiver de falar segunda vez, farei mais
algumas observações. Por ora, tenho concluído.
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CENSURA AO MINISTÉRIO
Famoso Discurso Contra o Direito Divino dos Reis,
que está nos Pródromos da Revolução de 1842

Sessão de 12 de julho de 1841
O orador começa o discurso sobre comunicações de Minas com o litoral. Examina também a questão dos "mestres da Família Imperial".
E, a seguir:
O SR. OTTONI - Passarei, agora, a responder ao discurso do nobre Deputado por Minas, que falou na sessão de sexta-feira. O nobre Deputado tomou em
consideração vários tópicos do meu discurso, e eu procurarei mostrar-lhe que, apesar
da força da sua lógica, o seu discurso é somente fértil em sofismas e em odiosidades
(apoiados), especialmente contra o orador que tem a honra de dirigir-se à Câmara,
nesta ocasião.
Começou o nobre Deputado. falando a respeito da consignação dos mestres da Família Imperial. Eu já expliquei, respondendo ao nobre Ministro do Império, a minha opinião a este respeito, e a razão por que a acho conforme com a Constituição do Império. Mas, as palavras do nobre Deputado, sem dúvida, contra as
suas intenções - porque o nobre Deputado nunca decerto pretendeu tomar-me
odioso -, estão prenhes de odiosidade contra mim e par6cem filhas do desejo de
comprometer-me. (Apoiados.) Ora, eu não penso que seja eu o alvo de semelhantes
tiros; o nobre Deputado bem conhece a insignificância da pessoa a que se referem, ...
O Sr. Andrada Machado -Não àpoiado.

O SR. OTTONI- ... pela sua nenhuma pretensão, nenhuma aspiração ao
poder. Não era essa pessoa um competidor que devesse desafiar as iras do nobre
Deputado e daqueles outros competidores que o nobre Deputado costuma apadrinhar para subirem ao poder. À vista desta consideração, eu reconheço, nos tiros
do nobre Deputado, o desejo, não de comprometer-me a mim, mas ao meu lado
(apoiados da Oposição), mas aos meus amigos. É por esta razão, especialmente, que
eu devo protestar contra as proposições iníquas do nobre Deputado. (Apoiados da
Oposição.)

Sr. Presidente, eu disse no meu discurso, falando a respeito dos mestres
da Família Imperial, e referindo-me a S. M. o Imperador, que todo o tempo era
pouco para aprender-se. Acrescentei, porém, fundado nos artigos da Constituição
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que citei, e nos motivos a que me referi, respondendo ao nobre Ministro do Império, que eu achava até pouco respeitoso se consignarem ordenados para mestres de
S. M. o Imperador. (Apoiados.) Já expliquei os motivos que tive para isto. Aqui estão as minhas palavras (lê): "Sem dúvida, todo o tempo é pouco para se aprender;
entretanto, acho - não sei até certo ponto -pouco respeitoso estar-se consignando, na Lei do Orçamento, prestações para os mestres de S. M. o Imperador."
Já se vê que não podia ter em vista senão as considerações que disse, que a
Constituição mesma não queria que a Assembléia-Geral tomasse em consideração
os mestres do Monarca, porque fala somente nos mestres dos príncipes, sem dúvida,
pela razão de que, tendo os mestres de dar contas do adiantamento de seus augustos discípulos, a Constituição não podia querer que estas contas fossem dadas a respeito do Monarca, porque isto era como que trazer à discussão uma pessoa inviolável e sagrada, pela mesma Constituição. Neste sentido, pois, bem se vê que fundamento tinha eu, para considerar pouco respeitoso se consignarem ordenados para
mestres de S. M. o Imperador. Entretanto, o nobre Deputado adultera a minha proposição, omitindo uma parte do que eu disse, e, quanto à outra parte, inverteu-a,
trocando uma palavra por outra: suprime o que eu disse - que todo o tempo era
próprio para se aprender - e veio nos dar grande lição a respeito da necessidade
de aprender, trazendo-nos exemplos de sexagenários que aprenderam; em vez de
tomar em consideração a minha proposição - até pouco respeitoso -disse que eu
quis apresentar a idéia de que era indecoroso ao Imperador ter mestres. Note-se
a diferença das duas proposições e a odiosidade com que o nobre Deputado respondeu a elas, não contando com o que o nobre Deputado acrescentou: que quem não
desejasse o Trono do Imperador e sua dinastia não desejaria que o Imperador não
continuasse a se instruir. .. (Lê o discurso do Sr. Carneiro Leão). Eu deixo à consideração da Câmara apreciar a boa fé do nobre Deputado, acrescentando estas reflexões ao que tinha dito a meu respeito!. ..
O mesmo sistema que eu denuncio a respeito deste parágrafo continua no
discurso do nobre Deputado, sem dúvida, contra a sua intenção. Mas, enfim, apesar
de sua lógica, o seu discurso, torcendo as minhas proposições, não tem outro fim
senão tornar-me odioso, não por mim, porque o nobre Deputado não pode ter receio nem por si, nem por seus afilhados, de tão insignificante competidor, mas, sim,
porque, lançando este ódio sobre mim, envolve muitos dos meus nobres amigos que estão nas circunstâncias de serem chamados pelo Trono, para encarregarem-se do
Ministério, coisa que, com razão, assusta muito ao nobre Deputado e àqueles a
quem ele apadrinha. (Apoiados da Oposição.)
Tendo eu falado a respeito dos festejos da coroação, declarei, muito expressamente, que minha opinião não seria que as despesas com esses festejos saíssem do trono público. Mas, tendo sido esta resolução tomada pelos nobres ex-Ministros, e o Ministério atual tendo, igualmente, continuado na mesma resolução, eu
não entreteria a Casa com a opinião que tivesse a este respeito, que me resignava
- nem falei nesta palavra, é do nobre Deputado -e que, entretanto, ficaria na unidade. Ora, Sr. Presidente, tendo explicado assim a minha opinião, dei uma prova
de franqueza e lealdade, dando a entender que, se censurasse, era a resolução tomada pelos nobres ex-Ministros meus aliados. Mas o nobre Deputado quis inculcar que
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a minha resignação em tal caso foi somente em atenção ao Ministério e não em
atenção ao objeto; que, por o Ministério passado assim resolver, resignei-me a ficar
em unidade e não censurar a medida, mas que não pude resignar-me da mesma
maneira a respeito dos outros festejos em que teve parte o nobre Ministro da Justiça.
Ora, Sr. Presidente, o que disse eu a respeito destes festejos? Disse, unicamente, que, devendo eles ter o caráter de maior espontaneidade possível, não podia
eu, por esta razão, deixar de estranhar que o Ministério procurasse neles intervir,
nomeando comissões para tirar subscrições para este efeito. O nobre Deputado, confessando este fato, declara, entretanto, que essas pessoas a que o nobre Ministro da
Justiça dirigiu cartas, não andavam por aí pedindo, que gastavam de sua algibeira.
Sr. Presidente, não conheço todas as pessoas que receberam cartas do nobre Ministro da Justiça, mas sabe-se que cartas houvera, que por toda a parte as
comissões andavam exigindo dinheiro, não escapando nem mesmo as lojas maçônicas, e que, me parece, todas receberam pranchas a semelhante respeito, sobre o
que bem informado deve estar o nobre Ministro do Império.'(Apoiados, risadas.)
Mas, já se vê que esta censura não podia envolver senão aqueles festejos que não tivessem todo o caráter de espontaneidade, censura que podia caber, também, ao Ministério que acabou, porque talvez que algum dos nobres Ministros de 24 de julho
procedesse semelhantemente ao nobre Ministro da Justiça ...
O Sr. Andrada Machado- Eu declaro que não.

O SR. OTTONI - Talvez que algum; e, nesse caso, a censura compreende
tanto o Ministério transato como o atual. Censurei a medida, porque achei-a digna
de censura, sem considerar se eram os meus aliados ou os meus adversários os que
tinham tomado semelhante resolução. Por conseqüência, já se vê que a odiosidade
que daqui pretendeu tirar o nobre Deputado é·inteiramente gratuita; eu a desprezo,
e mesmo tenha o nobre Deputado a certeza que não lhe responderia esta e outras
semelhantes se não fosse em atenção aos meus aliados, que o nobre Deputado procurou ferir em minha pessoa.
O nobre Deputado estranhou que se censurasse o espaçamento da coroação para o dia 18 de julho, e não se achasse motivo de censura para o espaçamento
do ano passado para este ano.
Eu podia dizer ao nobre Deputado que acho motivo de censura no espaçamento d'a coroação de 23 de maio ...
O Sr. Carneiro Leão - Que eleições?

O SR. OTTONI -O nobre Deputado parece que está no mundo da lua!
Eu falei em eleições? ...
O Sr. Carneiro Leão - Falou, sim senhor!

O SR. OTTONI - Enfim, suponhamos que me escapou esta palavra;
não sei por que ela exacerba tanto o nobre Deputado ...
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O Sr. Carneiro Leão -Não me exacerba.
O SR. OTTONI- Eu farei ver em outra parte do meu discurso que o exacerba.
Mas, dizia eu, o nobre Deputado pela Província de Minas está no mesmo
caso a meu respeito: censurou o espaçamento da coroação para 23 de maio, unicamente porque o Ministério de 24 de julho foi do meu lado, e não censura este espaçamento de 23 de maio por diante porque foram os seus aliados que o fizeram.
Entretanto, este segundo espaçamento, como mostrei, nenhum fundamento tinha,
e traz, aliás, multiplicados prejuízos aos enviados das Assembléias Provinciais e Câmaras Municipais, que foram forçados a demorar-se no Rio de Janeiro, fazendo despesa extraordinária por mais dois meses, quando a princip~ construção, que podia
ser indispensável para a solenidade, estava pronta no dia 23 de maio.
Continuando a discorrer da mesma maneira, o nobre Deputado quis desviar do Ministério atual a censura que lhe dirigi, pela demora da escolha do Senador pelo Ceará. Eu já disse, e repito: qualquer dos nobres cidadãos contemplados na
lista trípJice para Senador·por aquela Província está acima das suspeitas que o nobre
Deputado quis pôr nas minhas palavras (qpoiados). As cadeiras que ocupam esses
nobres candidatos não serão prostituídas, na esperança de qualquer contemplação
(apoiados), e nem eles, pelas circunstâncias de se acharem na lista tríplice, se hão d!i:
dirigir pelos acenos do nobre Deputado ...

O Sr. Carneiro Leão -Nem creio que pelos seus.
O SR. OTTONI- Mas o nobre Deputado diz que o Governo está no seu
direito, e que tem demorado muitas vezes. Eu suponho inexato que o Governo
tenha demorado a escolha muitas vezes. E quando a tem demorado, tem sido censurado acremente, e alguma vítima dessa demora podia ser agora mesmo chamada a
terreiro, por dizer verdades bem amargas. O nobre Ministro do Império, sem dúvida,
me agradecerá de que eu não vá além com esta discussão.
Sr. Presidente, o nobre Deputado a quem respondo ouviu de tão má vontade o meu discurso, que até como que tomou contas à Câmara porque alguns nobres deputados não se haviam conservado em imperturbável seriedade, quando eu
disse que o nobre Ministro da Justiça havia usurpado atribuições pontificiais. O
nobre Deputado lançou-me em rosto que eu houvesse excitado a hilaridade da Câmara. Mas, ao menos, o nobre Deputado foi compensado, porque, lançando-me nesta mesma ocasião os seus gracejos, considerando a maçada que eu, na realidade, daria, se tivesse bofes para falar 10 anos, também excitou as risadas de sua Maioria e,
por conseqüência, está compensado; e espero que não se agaste mais se, de uma ou
outra vez, qualquer proposição minha possa excitar o riso, glória que compartilha
também o nobre Deputado, pelo que lhe dou os parabéns. (RiSadas.)
Mas, Sr. Presidente, eu insistirei na censura que fiz ao Governo a este respeito. Não sei com que autoridade o Ministério atual ousou decidir quaisquer contestações que pudesse haver entre S. E'xa. o digno Metropolitano e S. Exa. o digno
capelão-mor. Consta-me que o Sr. Bispo capelão-mor foi sacrificado pelo Governo.
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O Sr. Andrada Machado -Cedeu, por amor da paz.
O SR. OTTONI - Cedendo de direitos seus, por amor da paz, e que até
se teve a dureza de exigir que ele comparecesse na solenidade, para ir sancionar
com a sua presença o direito canônico que o Governo tinha criado. Esta questão eu desejava que fosse ventilada na Casa, e que o Sr. Ministro respondesse alguma
coisa a este respeito.
Sr. Presidente, concordou o nobre Deputado comigo em que, com efeito,
era submissa demais a linguagem do nosso General a respeito de F. Rivera, mas procurou fazer recair sobre o Ministério de 24 de Julho as censuras que, na minha
suposição, deviam ser dirigidas contra o Ministério atual. O nobre Deputado não
teve, também, escrúpulo em adulterar o que eu disse a este respeito. Eu declarei que
não podia aprovar a linguagem do Sr. João Paulo, mas não me fiz cargo de julgar o
nobre General, porque, para isso, era preciso que eu o tivesse ouvido.

O Sr. Andrada Machado -Apoiado.
O SR. OTTONI -Em todo o caso, reprovo a linguagem. Mas, tais podem ser
as circunstâncias, que o Sr. João Paulo não mereça o estigma que um nobre Deputado
pelo Rio de Janeiro lançou sobre ele no seu aparte, dizendo que o nobre General
se esquecera, escrevendo a F. Rivera que era brasileiro. Tanto mais convencido estou disto, quanto o nobre Deputado não ignorará que um dos motivos que mais
sanha tem excitado contra o Sr. João Paulo é por ele ser nimiamente brasileiro.

O Sr. Andrada Machado - Apoiado.
O SR. OTTONI - Por conseqüência, não posso, de maneira nenhuma,
acompanhar o nobre Deputado na sua dúvida a respeito do brasileirismo do Sr. João
Paulo. Não aprovo a linguagem, mas não julgo o indivíduo, porque não o tenho
ouvido. E, mesmo, tanto eram estas as minhas convicções, que até procurei apresentar à Casa algumas considerações que talvez houvessem impelido o Sr. João Paulo
a proceder daquela maneira, dizendo que ele tem notícias do Rio de Janeiro mais
regularmente por Montevidéu, e que por este canal lhe pode ter constado que o
Governo do Rio de Janeiro favorece e é mesmo aliado de F. Rivera; podia mesmo
ter chegado ao Sr. João Paulo, como verdadeira, a notícia que 'desmentiu o nobre
Ministro dos Negócios Estrangeiros de ter-se mandado armamento a F. Rivera. E,
disse eu, nestas circunstâncias, o Sr. João Paulo, à vista destes boatos, considerando Fructo como aliado do Ministério atual e estando demitido, talvez, por esta
razão, julgasse dever ter contemplações com o caudilho oriental. Mas, eu não disse
que o Sr. João Paulo procedera assim por instruções do Governo; isto acrescentou
o nobre Deputado, evidentemente, só com o fim de dizer que, se o Sr. João Paulo
procedeu em conseqüência de instruções do Govemo, seriam do Governo de 24 de
Julho. Entretanto, já se vê que o nobre Deputado laborava em completo equívoco,
ou, para dar essa coartada, imaginou uma proposição que não emiti. Mas, a respeito
de ser este procedimento conseqüência das instruções do Gabinete de 24 de Julhb,
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esta proposição nasce, meramente, da suposição do nobre Deputado, :suposição
seguramente gratuita, porque o nobre Deputado não poderá provar que o Gabinete
de 24 de Julho mandasse armamento, patacões, ou fizesse outra qualquer espécie
de favores ao governo atual de Montevidéu. Por conseqüência, as suposições do nobre Deputado a respeito do Ministério anterior são inteiramente destituídas de
qualquer fundamento.
O Sr. Carneiro Leão -Ainda mais destituída de fundamento é a refutação,
quando, se olhasse um pouco para baixo, veria que não admito tal coisa. Era, pois,
escusada a refutação.
O SR. OTTONI- O nobre Deputado, auxiliado pelo nobre Deputado do
Rio de Janeiro, teve de contestar as minhas proposições, relativamente aos favores que F. Rivera tem recebido da administração de 19 de setembro, e continuou a
receber dos correligionários desse Gabinete no Ministério atual. Ora, a este respeito
o nobre Deputado, longe de destruir as suspeitas que havia, e as notícias que correm
por toda a parte do País e fora dele, veio dar-lhes um grau de autenticidade que
não pode mais perder, porque o nobre Deputado confessou que, ao menos uma vez,
o Dr. Pedro Chaves, Encarregado de Negócios em Montevidéu, fez passar somas consiaeráveis a F. Rivera, debaixo de certo pretexto, a acrescentou mesmo que o Dr.
Pedro Chaves tinha sido responsabilizado por esta razão.
' Ora, onde está esse processo, pelo qual foi responsabilizado? Ainda não
chegou ao conhecimento de ninguém. Parece que foi clandestino. E o Dr. Pedro
Chaves que, na opinião do nobre Deputado, havia transgredido as ordens do Governo, continuou a merecer as suas boas graças. Admitindo o fato como o narrou o
nobre Deputado, e sendo conhecido o caráter do Dr. Pedro Chaves, evidentemente,
se conhece que ele se prestou a tomar sob sua responsabilidade os favores que o
Governo queria fazer a Fructo, que, feitos diretamente pelo Ministério, poderiam
trazer maiores comprometimentos.
Ora, antes de dizer mais algumas palavras a respeito disto, seja-me lícito
dirigir-me ao nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros, para fazer ver a S. Exa. que
não era tão destituído de_ fundamento, que não era somente boato do Maiorista o
que eu disse a respeito do armamento que foi desta Corte para Montevidéu. Segundo
as informações que deu o nobre ex-Ministro do Império, fica fora de dúvida: 1Q, que
esse armamento foi; e 29, a desgraça que o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros teve, de ser apanhado em falsidade por um diplomata estrangeiro.
O Sr. Andrada Machado - Se é certo o que me disseram, e a serem certas
as informações que tive.
O Sr. Aureliano (Ministro dos Negócios Estrangeiros) - Como tenho
pedido a palavra, declaro que mostrarei quem é que usou de falsidade, quando chegar a minha vez de falar.
O SR.OTTONI- Espero pela declaração.
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O Sr. Aureliano (Ministro dos Negócios Estrangeiros) - Creio que não é
muito lícito acusar de falsidade a um Ministro, sem provas.

O SR. OTTONI - Apresentei os boatos e, nessa ocasião, dizendo o nobre
Ministro dos Negócios Estrangeiros que eram falsos, imediatamente aceitei a explicação e fiquei em dúvida, acrescentando somente que tinha lido algumas verdades
no Maiorista, em conseqüência de ter dito o nobre Deputado - são boatos do Maiorista. Entretanto, depois das explicações dadas pelo nobre ex-Ministro do Império,
conheci que ao menos o nobre ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros não foi exatíssimo, quando disse que aquele. boato era só de uma folha.
O Sr. Aureliano (Ministro dos Negócios Estrangeiros) - Espero que, depois de me ouvir, o nobre Deputado há de mudar de opinião.

O SR. OTTONI - Talvez.
Mas tinha eu aceito a confissão do nobre Deputado de Minas, de que,
com efeito, no tempo do Gabinete de 19 de setembro, o nosso Encarregado de Negócios em Montevidéu havia feito sacrifícios, em favor da causa de Fructo, contra
o governo legal daquele País, e havia excitado e promovido por essa maneira a rebelião contra o governo legal daquele país. Estão, pois, confirmadas com a autoridade do nobre Deputado as censuras que se tem dirigido, nesta Casa, ao Ministério de
19 de Setembro, desde 1838 .
O Sr. Carneiro Leão - Tal confissão existe, só na sua suposição.

O SR. OTTONT - Porque, além dos cavalos que o nobre Deputado mencionou, e da artilharia do Brasil, que serviu a Fructo Rivera, como consta não só em
Montevidéu, como em Porto Alegre e Rio Grande, em 1838 uma porção de onças
foi enviada na corveta Bertioga, do Comandante Antônio Felix. Mandando o Encarregado de Negócios P. Chaves chamar à sua charqueada o Dr. Antônio José Gonçalves, que embarcou no próprio escaler da corveta Bertioga, e se dirigiu para o lado
onde estava Fructo e levar-lhe o dinheiro. Não podem negar, também, o nobre
Deputado e o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros que Jerônimo Jacintho,
oficial brasileiro, tomou parte nesta questão de Fructo contra seu adversário, levando mesmo, segundo é público, soldados do Brasil. E este oficial não só não foi repreendido pelo Governo põr este fato, como continuou, depois que veio dessa comissão a que foi a Montevidéu, continuou, digo, a ~l"'Lir no nosso Exército e a prestar muito'bons serviços, porque Jerônimo Jacintho e outro oficial que o acompanhou
nessa ocasião, Aníbal, são dos mais distintos oficiais que possui a legalidade. Ora, o
grau de autenticidade que a estas notícias acabou de dar o nobre Deputado, com a
confissão em parte por ele feita, é também extensivo às negociações tenebrosas do
Sr. Dr. Saturnino, na sua primeira presidência, relativas à oferta de 200 contos a
Bento Manoel e uma cadeira de Senador.
O Sr. Aureliano (Ministro dos Negócios Estrangeiros) -É falso.
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O SR. OTTONI - O nobre Ministro diz que é falso, mas o Major Alencastro, que publicou pela imprensa a sua carta ...

O Sr. Aureliano (Ministro dos Negócios Estrangeiros) - Já pela imprensa
se desmentiu,
() SR. OTTONI - ... o Major Alencastro, longe de ser maltratado pelo nobre Presidente do Rio Grande, recebeu dele, constantemente, favores, e~ depois desta circunstância, segundo me informa pessoa ao fato do que tem ocorrido no Rio
Grande, obteve licença para ir, com uma grande porção de fazendas, negociar a
S. Servando, apesar da proibição expressa, dada a respeito de semelhantes negócios pelo Ministério do Sr. Galvão.

O Sr. Aureliano (Ministro dos Negócios Estrangeiros)- Está mal informado o nobre Deputado.
O SR. OTTONT - Passando a outro tópico, continuando o nobre Deputado por Minas no seu sistema de me fazer odioso, disse que das minhas proposições não podem resultar senão comprometimentos do Governo do Brasil para com
Fructo e Rosas.
Ora, não sei se as palavras de um Deputado sem importância, proferidas na
tribuna, podem comprometer o Governo, ou se são os atos do mesmo Governo. Eu
desejava saber que espécie de comprometimento pode mais haver com Rosas, depois que o Encarregado de Negócios de Buenos Aires, nesta Corte, tendo desmentido ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, parece que até pediu o seu passaporte.
O certo é que D. Manoel de Sarratea, que os jornais da Corte anunciavam que
tinha vindo assistir à solenidade da coroação, para depois ir para a França, retirouse; e, ultimamente, até vi um anúncio indicando que uma carruagem, de que este
diplomata pretendia servir-se no dia da coroação, estava à disposição de quem a pretendesse, em conseqüência da repentina saída de S. Exa. Nestas circunstâncias, não
são as minhas palavras que comprometem o Governo. O comprometimento, se
existe, é filho, sem dúvida, da maneira por que o Governo se tem comportado a este
respeito, nem se resolvendo a aceitar um aliado, nem se decidindo a seguir, exatamente, as leis da neutralidade. Qual é o sistema do Governo acerca das nações que
nos cercam para o lado do Sul? Pelos seus atos, não se pode julgar se é a neutralidade ou se tem alguma outra tendência; e, pelo contrário, esse fato mesmo prova
que o Governo não tem sistema. O nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros vacila
entre a neutralidade e a simpatia que possa ter não sei para qual das partes.
Estranhou o nobre Deputado a quem respondo que eu houvesse trazido à
Casa o boato acerca do golpe do Estado, premeditado contra o Ato Adicional. Por
esta ocasião, o nobre Deputado repetiu, muitas vezes, a expressão golpe de Estado e
protestou que nunca tinha seguido a jurisprudência dos golpes de Estado. Enfim,
nesta, como já em outras ocasiões, o nobre Deputado fez-se cargo de fazer a apologia de sua coerência em política. Quem ouvisse o nobre Deputado, sobretudo repisando constantemente, 3 ou 4 vezes, que não era do sistema daqueles que admi-
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tiam os golpes de Estado como jurisprudência ordinária, poderiam acreditar que o
nobre Deputado se referia a mim, e como que queria, por esta maneira, dizer que
não era como eu, que seguia como juri&prudência ordir,ána os golpes de Estado, aludindo talvez ao meu procedimento, nesta Casa, na sessão do ano passado, na questão da maioridade.

O Sr. Carneiro Leão -Nada; então, poderia ser mais alguma coisa.
O SR. OTTONI - Sem admitir como jurisprudência ordinária os golpes
de Estado, eu declarei francamente, naquela ocasião, que me não tinha podido cunvencer dos argumentos de meus nobres amigos, sustentando o projeto de dispensa
da idade de S. M. o Imperador, entendendo eles que era uma medida ordinária, e
que, não sendo objeto político, podia o artigo da Constituição ser modificado pela
legislatura ordinána. Nao podendo eu convencer-me destas opiniões de todm os
meus nobres amigos, tive a franqueza de o declarar na ocasião, mas de dechrar
também que, tão desgraçadas eram as circunstàncias do País, em tão más mãos eu
julgava o Governo, que, apesar disto, tornava sobre mim a responsabilidade de votar pela medida, bem que eu a considerasse golpe de Estado. Por essa ocasião,
tive a honra de merecer os maiores elogios da parte do nobre Deputado a quem
agora respondo pela maneira leal e franca com que eu tinha sacudido a poeira e o
jugo dos partidos; a minha franqueza e lealdade deram ocasião a que privasse a
e1oqüéncia do nobre Deputado; mas, apesar de ser muito grande a esmola, e mesmo
por isso talvez desconfiando dela, não dei os meus agradecimentos ao nobre Deputado.

O Sr. Carneiro Leão- Nem se lhe pediram.
O SR. OTTONI - E, agora, esta insinuação do discurso do nobre Deputado explica os elogios de que o nobre Deputado me fez mercê, nessa ocasião;
explica que tais elogios tinham o mesmo fim que as odiosidades com que me pretende, ag•Jra, sobrecarregar. Não era ao Deputado Ottoni a quem o nobre Deputado
fazia es>es elogios. Fazia-os, porque, elogiando a minha franqueza e lealdad~, pretendia ele lançar o ódio sobre os outros colegas do meu lado, que encararam a m~di
da debaixo de outro ponto de vista. Por conseqüência, aproveito a ocasião que me
deu o nobre Deputado, repetindo, tantas vezes, que os golpes de Estado não são
jurisprudência ordinária, não só para declarar que não sou, também, dessa jurisprudência, e que a admito somente em casos extraordinários; e que se, por ocasião
de pôr em execução, uma vez, o meu pensamento a tal respeito, mereci os aplausos do nobre Deputado, bem sei que ele tinha em vista o fim que acabei de explicar.
Falou o nobre Deputado em coerência de seus princípios e na fideLidade
com que os respeita. Sr. Presidente, estou certo de que não há um homem que
tenha aparecido alguns momentos na cena política o qual, percorrendo alguns atos
de sua vida pública, não possa vangloriar-se da mesma maneira que o nobre Deputado. Eu poderia mesmo citar-me, e mesmo em relação ao nobre Deputado de Minas. É bem sabido que o nobre Deputado de Minas, sendo Ministro da Justiça, em
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1833, na ocasião em que rebentou, na Província de Minas, uma sedição contra a ordem pública existente, foi acusado de proteger aqueles homens que se insurgiam
contra a Regência, de quem o nobre Deputado era Ministro, e chegou a ser pronunciado como cúmplice, naquela sedição.
O Sr. Carneiro Leão - Isso é um pouco inexato.

O SR. OTTONI - Creio que chegou a ser pronunciado como cúmplice,
naquela sedição.
O Sr. Carneiro Leão - Isso é um pouco inexato. Estimo bem que o nobre
Deputado chame a discussão para este lado, a fim de que isto se dilucide.

O SR. OTTONI -Talvez, por ser Deputado, não tivesse lugar a pronúncia,
mas vieram os papéis para a Câmara.
O Sr. Carneiro Leão dá um aparte, do que só se ouve que fala em agitadores.

O SR. OTTONI- É o nobre Deputado quem fala em agitadores!
O Sr. Carneiro Leão -Por que não?

O SR. OTTONI - Eram agitadores, na opinião de um partido a que, depois, o nobre Deputado se ligou, ...
O Sr. Carneiro Leão: - Eu não me liguei a partido nenhum.

O SR. OTTONI: - ... todos aqueles que defendiam o Governo de então;
por isso estranhei a palavra agitadores, na boca do nobre Deputado.
(O Sr. Carneirn Leão dá um aparte que não se ouve.)

O SR. OTTONI - Estranhei que o nobre Deputado apelidasse de agitadores os indivíduos que tinham feito respeitar as leis em Minas, que tinham vencido nos campos de José Corrêa os sediciosos do Ouro Preto; estranhei que o nobre
Deputado quisesse apelidar de agitadores esses indivíduos ...
O Sr. Carneiro Leão- É falso o que está dizendo, porque não apliquei esse
apelido aos que trabalharam para fazer respeitar a lei. O sentido de minhas palavras
é muito claro, se o nobre Deputado as quiser entender.

O SR. OTTONI- O nobre Deputado há de ter a bondade de me perdoar,
mas o certo é que, em razão da suspeita geral que grassara na população de Minas, a
respeito da lealdade do nobre Deputado como mineiro - suspeita que estou certo
246

de que era sem fundamento - wn nobre Senador de Minas, que, então, tomava wna
grande parte especialmente na política da Província, fez insinuações, segundo é público, para que muitos colégios eleitorais cassassem os poderes conferidos ao nobre
Deputado. e requeressem à Câmara, em 1834, que, apesar de ter sido Ministro e
eleito deputado, o· não admitisse, visto que ele tinha traído o mandato de seus comitentes e tinha usado de manifesta decepção, para extorquir os votos. Ora, muitos
colégios de Minas, não sei se a maioria deles, dirigiram solicitações desta natureza
à Câmara. Entretanto, eu tinha a honra de ser eleitor, e era talvez, alguma coisa,
ouvido no colégio onde tinha de votar, e este colégio foi um dos que não representou, pedindo a cessação dos poderes do nobre Deputado. Ora, assim, alguns fatos como este qualquer indivíduo pode colher, para mostrar que é, em todas as circunstâncias, respeitador dos princípios.

O Sr. Carneiro Leão -Peço a palavra.
O SR. OTTONI - Estou persuadido de que o nobre Deputado é coerente
em princípios, mas é desnecessário estar a repeti-lo, porque todos têm direito de dizer o mesmo, posto que se possa citar em nossa vida um ou outro fato que mostre
contradição.
Mas, voltemos ao boato acerca da anulação do Ato Adicional.
O nobre Deputado veio de alguma maneira, confirmar as minhas apreensões acerca do Ato Adicional. Eu peço à Câmara que haja de pensar bem nas palavras do nobre Deputado a este respeito. O nobre Deputado, depois de fazer ver que
só admite os golpes de Estado, não como jurisprudência ordinária, mas em casos
excepcionais; depois de haver declarado que o Ato Adicional havia pecado em sua
origem, que tinha defeitos, e que o nobre Deputado, apesar de receber os fatos
consumados, ainda não se tinha desviado de seus princípios a respeito da origem
deste ato, acrescentou que não devia haver receio algum na atualidade!

O Sr. Carneiro Leão -Porque não tenho a presunção de prever o futuro;
é o que isto prova unicamente.
O SR. OTTONI - O nobre Deputado passou a explicar mais este seu pensamento. Depois de dizer que, na atualidade, não podia ser conveniente, de modo
algum, semelhante golpe de Estado, passou a dar os motivos por que o Governo não
poderia estar no seu direito, dando esse golpe de Estado ...

O Sr. Carneiro Leão - Isto é absurdo! Golpe de Estado é fato, nunca é
direito.
O SR. OTTONI - ... não porque não fosse justo que o Governo lançasse
mão deste recurso, mas somente porque, estando atualmente empenhado em uma
guerra para conservação da integridade do Império, não devia chamar sobre si mais
dificuldades. Quais são os corolários que daqui se podem tirar? O Governo nãQ deve
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dar, por ora, o golpe de Estado para anulação do Ato Adicional, pelo receio de
que deste golpe nasçam reações e se venham a complicar as dificuldades. Em último
resultado, a guerra do Rio Grande do Sul, a rebelião do Rio Grande do Sul, no entender do nobre Deputado, é a única dificuldade que pode haver, para se suplantar
o Ato Adicional.
O Sr. Carneiro Leão - É má lógica.

O SR. OTTONI - É como a do nobre Deputado, que sendo muito forte
em argumentar, não vejo que fosse muito forte no discurso a que respondo.
Atendendo-se, pois, a este motivo que deu o nobre Deputado, pode-se
dizer que a guerra do Rio Grande do Sul é que conserva o Ato Adicional. Veja o
perigo que pode resultar das induções que, naturalmente, nascem das palavras do
nobre Deputado.
O Sr. Carneiro Leão - Tais induções, com efeito, são perigosas, e por isso
é que as combato.

O SR. OTTONI - Mas, se tal é o pensamento oculto do Governo, e se espera, unicamente, achar-se com os braços livres pelo lado do Rio Grande, do Sul,
para dar esse golpe de Estado, está o Governo muito enganado, nem o Exército legalista que há de pacificar o Rio Grande servirá de instrumento para quaisquer ma-.
quinações iníquas contra a Constituição do Estado. (Apoiados.)
Achou também o nobre Deputado que não merecia ser repetido por mim
o boato acerca da dissolução da Assembléia futura. O nobre Deputado pareceu não
me compreender porque, tendo falado em dissolução da Assembléia futura, eu falara, também, em anulação das eleições. Ora, referindo-me à Câmara futura, é evidente que qualquer dissolução prévia da Câmara futura equivale à anulação geral das
eleições. Por esta razão é que, falando no boato da dissolução prévia da Assembléia
futura, no meu discurso eu perguntei ao nobre Ministro do Império se se julgava
com direito de anular as eleições, que é o que importa a dissolução prévia da Assembléia futura.
O nobre Deputado julgou impertinente agitar estas questões, porque não
quer que sejam prevenidos o Poder Moderador e o País. Ora, Sr. Presidente, eu creio
que nunca é impertinente a discussão sobre quaisquer medidas a que o Governo e
especialmente o Poder Moderador, pode ter a grande vantagem de fazer chegar a verdade ao Trono (apoiados}, o que é a primeira necessidade em uma monarquia constitucional (apoiados}, necessidade que os partidos, sobretudo, aqueles que se disputam o poder, procuram fazer com que se não realize, cercando de dificuldades o
Trono, a fim de que a verdade não possa penetrar até ele. (Apoiados.) Mas, o nobre
Deputado, depois de haver avançado esta idéia, cai em contradição manifesta, porque, não querendo que se discuta isto, porque se vai prevenir o Poder Moderador,
depois quer que discutamos uma lei de eleições.
O Sr. Carneiro Leão - Não era esse o meu fim, nem vem muito claramente, aí, o que eu disse.
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O SR. OTTONI - Nem eu posso compreender, mas aceito a retificação,
e declaro, desde já, que há outro tópico do discurso do nobre Deputado em que
terei de fazer, também, uma retificação. Mas, deixemos a contradição, à vista do
que o nobre Deputado disse.
O nobre Deputado apresentou uma idéia inteiramente nova. Ele confessou
que a dissolução prévia era um absurdo, como na realidade é: dissolver-se uma
coisa que não existe ainda, é evidentemente um absurdo. Mas apresentou uma
idéia inteiramente nova, e é que a dissolução da Câmara atual pode importar a
dissolução da Câmara futura. Isto prova, talvez, em primeiro lugar, que muito se
tem pensado a respeito do objeto de que atualmente nos ocupamos; e já se vê que
o boato, apesar de não ter chegado aos ouvidos do nobre Deputado, não é tão sem
fundamento. Esta mesma coartada, com os apoiados entusiásticos que mereceu,
prova, sem dúvida, que os nobres Deputados que apoiaram a idéia tinham também
já pensado, e que se cuida a este respeito em alguma coisa. Portanto, não foi tão
impertinente a discussão que chamei sobre este objeto.
Mas, o nobre Deputado apresentou a nova idéia de que, dissolvendo-se a
Câmara atual, ficam prejudicadas as eleições para a Câmara futura. Não posso enxergar os fundamentos de sua opinião. O nobre Deputado argumenta com o artigo da
Constituição que diz que o Poder Moderador exerce as suas atribuições desta e daquela maneira, enfim, adiando e prorrogando as Câmaras, e dissolvendo a Câmara
dos Deputados, quando o exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente
outra que a substitua. Ora, nas palavras convocando outra que a substztua, acha
o nobre Deputado força bastante para anular as eleições de 1842.
Mas, não vê o nobre Deputado que o legislador considerou a questão no
estado ordinário e ql!e, talvez, mesmo não lhe passasse pela imaginação que uma
Câmara, depois de ter apoiado o Governo 2 ou 3 anos, se portasse de maneira, no
4~ ano, que a salvação do Estado exigisse a sua dissolução? Por conseqüência, o
legislador considérou que essa convocação a que manda proceder nunca teria lugar,
depois de convocada a Assembléia para a legislatura futura, e que a medida da dissolução, nos casos ordinários, não teria lugar no 3~ ou 4<? ano. Por isso, está realizada a convocação que a Constituição exigiu, e ainda quando tivesse lugar a dissoluçao da Câmara atual, nunca poderia prejudicar as eleições para a Câmara futura.
Sr. Presidente, outros muitos tópicos há, a que eu devia responder, mas
vejo que a hora está muito adiantada e, por isso, não me adiantarei muito, porque
estou ansioso para chegar a um tópico mais interessante do discurso do nobre
Deputado. Deixare( pois, a tarefa de refutar esta parte do discurso do nobre Deputado, para apressar-me a ir discutir as idéias do nobre Deputado, acerca de obediência passiva.

(Lê uma parte do discurso do Sr. C. Leão)
Eu peço ao nobre Deputado que haja de atender ao Ministério que parece
existir nestas palavras, em que aconselha ao Ministério que se ocupe deste objeto
- a dissolução - e se resolva para coisas maiores. Eu não posso bem compreender o
que queira dizer.
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Como eu já disse na Casa, a Câmara futura, e até o corpo eleitoral, nomeado no ano passado, são vítimas dos despeitcs e das susceptibilidades de muita gente.
Nós já vimos, nesta Casa, a maneira por que foi tratado o colégio eleitoral do Rio
de Janeiro, chegando-se ao ponto de inculcar que os eleitores precisavam de subscrições, para poderem aparecer. Entretanto, eu repeli uma proposição desta natureza
e, nessa ocasião, eu figurei uma hipótese e disse que, talvez, o colégio eleitoral do
Município Neutro desagradasse tanto, porque não avultassem, entre os eleitores no,
vos, os brasileiros do § 4 ~. como talvez acontecesse no corpo eleitoral que acaba
agora.
Ora, um dos eleitores atuais, como ofendido, tomou o trabalho de formar
uma estatística, tanto dos eleitores cujas funçoes acabam agora, como dos novos.
Por esta estatística, que posso confiar a qualquer Sr. Deputado, se vê que a suposição que fiz é uma realidade. No corpo eleitoral que acaba agora existiam menos de
180 eleitores, contadas as freguesias do Município da Corte e somente de fora as
do Engenho Velho e Lagoa. Nestas freguesias, o número de brasileiros do§ 4~ chegava a quase metade, e nas eleições de 1840, em que se aumentou o número de eleitores nas mesmas freguesias, de maneira que passaram de menos de 180 a mais de
230, diminuiu consideravelmente esta c~asse desses cidadãos no colégio eleitoral.
O Sr. Andrada Machado - Que pena!

O SR. OTTONI -De modo que, sendo anteriormente quase metade, agora
são apenas a décima parte. Na freguesia da Candelária mesmo, onde apenas havia 6
brasileiros natos no colégio eleitoral transato, no atual existe apenas um brasileiro
do§ 4Q'
O Sr. Andrada Machado- Que desgraça! É uma desgraça grande!

O SR. OTTONI - É grande a calamidade que os que nl:Io nasceram neste
País sejam encarregados, mais especialmente, dos negócios públicos! E horrível, é
uma calamidade!
O Sr. Carneiro Leão - A questão é se foram legitimamente eleitos; tudo o
mais é odiosidade e fora de propósito.

O SR. OTTONI - Tratemos, agora, da obediência passiva que o nobre
Deputado estabeleceu no seu discurso.
O Sr. Carneiro Leão -Para refutar o que eu disse, é preciso traduzir em
obediência passiva.

O SR. OTTONI -Já o nobre Deputado vem com o corretivo, que é a obediência da Constituição.
O Sr. Carneiro Leão - Eu digo que, para refutar o que eu disse, é preciso
traduzir em obediência passiva.
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O SR. OTTONI - Sim, diz que é obediência da Constituição.
O Sr. Carneiro Leão -Não é isto: eu apenas disse que é preciso traduzir-se
o que eu disse em obediência passiva, para se me poder refutar.

O SR. OTTONI - Eu queria aproveitar o aparte, entendendo que era já
um corretivo, além dos que já foram feitos na publicação do discurso, modificando
o que tinha dito.
O Sr. Carneiro Leão - Não costumo fazer corretivos nos meus discursos.
Se o meu discurso tem alguma incorreção, a culpa é do taquígrafo. ,

O SR. OTTONI -Vou provar à Câmara que houve corretivo. Falando o
nobre Deputado na hipótese de estar destruída a Constituição, disse que o código
considera como crime destruir a Constituição. Nessa ocasião, em um aparte que
também não foi publicado, eu disse que semelhante doutrina era absurda, nem podia tal disposição estar no código, porquanto, destruída a Constituição, não se
podia mais julgar aquele que tivesse tido força bastante para a destruir. E acrescentei que no código havia apenas tentativa. Este meu aparte não aparece e o discurso do nobre Deputado foi modificado neste sentido.
O Sr. Carneiro Leão - Não foi em coisa nenhuma.

O SR. OTTONI -Eu apelo para o testemunho da Casa.
O Sr. Carneiro Leão - Eu não escrevo discursos; é o que o taquígrafo

toma.
O SR. OTTONI - Eu tinha dito que, no caso de o Governo anular as eleições da Câmara futura, contra todo o Direito e contra a Constituição, e continuar a praticar medidas de semelhante natureza, tornar-se-ia um Governo de fato. O
nobre Deputado de São Paulo, sem dúvida, estranhou também uma parte da minha
proposição, e não atendeu ao todo dela. Eu não declarei que o ato da dissolução da
Câmara era, por si só, motivo para declarar o Governo de fato. Lá está no Jornal o
meu discurso, tal qual o proferi, e apelo demais para a memória da Casa. Eu disse
que, se o Governo praticasse esse ato que eu considerava contrário à Constituição,
e continuasse a praticar atos semelhantes, isto é, atos contrários à Constituição entre os quais estava, sem dúvida, o que eu mencionei, de anular o Governo de autoridade própria o Ato Adicional-, em tais circunstâncias, o Governo tornar-se-ia um
Governo de fato, tão legítimo como o de Piratini.
O Sr. Carneiro Leão - Isto é o que eu nego.

O SR. OTTONI - Tão legítimo como o Governo de Piratini.
O Sr. Carneiro Leão - Essa proposição há de ser refutada. Mas, quem se
atreve a refutar seus discursos são iras e cóleras.

251

O SR. OTTONI - Da minha parte é que é ousadia muito grande refutar o
nobre Deputado; mas tenha paciência.

O Sr. Carneiro Leão - Eu gosto que o senhor se ocupe de mim.
O SR. OTTONI - O nobre Deputado disse que pouco falta para que esta
doutrina seja semelhante à de algum convenc10msta incendiário, e que o Governo é
sempre legítnno a cuja testa está o Poder Moderador.

(Lê aparte do discurso do Sr. Carneiro Leão).
Ora, Sr. Presidente, em primeiro lugar, tomarei em consideração o que me
diz respeito e; especialmente, neste período do discurso do nobre Deputado, em
que ele qualifica a doutrina enunciada na proposição a que há pouco me referi
como anárquica, incendiária, própria dos convenc10nístas, e somente tolerável no clube dos sans-culottes. Se a minha proposição é anárquica e incendiária, não sei como
possa qualificar a doutrina do nobre Deputado, de que o Governo do Monarca é
sempre legítnno, em todos os casos. Não sei como possa qualificar a doutrina que
anula o direito de resistencia e de insurreição.

O Sr. Andrada Machado - Esta doutrina é própria para Argel e Constantinopla.
O SR. OTTONI - Mesmo em Constantinopla, somente é própria para ser
proferida pelos eunucos do sultão às portas do serralha. (Apoiados da Oposição).
Mas, Sr. Presidente, as insurreições que constantemente aparecem, mesmo em
Constantinopla, mostram que semelhante doutrina nem ali é adotada (apoiados), e
que, unicamente, poderá ter cabimento na boca dos eunucos do sultão às portas do
serralha. Mas exammemos a questão.

O Sr. Carneiro Leão- Aí é que é o principal.
O SR. OTTONI - O Governo, a cuja frente está o Poder Moderador, é
sempre legítnno, dada mesmo a hipótese de que seja destruíd-a a Constituição.

O Sr. Carneiro Leão - De violar.
O SR. OTTONI - O nobre Deputado admitiu até a hipótese de destruição
da Constituição. Mas, eu admito que tivesse dito violar; é já um princípio de retratação do nobre Deputado, quando modificou o seu discurso.
O governo, a cuja testa está ...

(Ouvem-se numerosos apartes dos diferentes lados da Câmara.)
O SR. OTTONI (depois de uma pequena pausa)- O Governo, a cuja testa
está o monarca é sempre legítimo. O imperante é sempre chefe do governo legí252

timo; é sempre legítimo o governo a cuja testa está o Imperador. Ora, examinemos primeiramente esta questão, com os fatos da nossa Casa. Esta doutrina anula,
evidentemente, o direito de insurreição e resistência e considera, em todos os casos,
a resistência criminosa, a insurreição ilegítima.
O Sr. Carneiro Leão diz um aparte que não se ouve.
O SR. OTTONI - O nobre Deputado guarde para depois a resposta, a
fim de refutar os princípios que seguiu em 1817. Mas, agora, tenha a bondade de
me ouvir.
Como dizia, esta prop_osição do nobre Deputado de Minas anula, em todos
os casos, o direito de resistência e de insurreição, porque a resistência e a insurreição
não podem deixar de ser crirninosas contra um ·governo que é sempre legítimo.
Não quero mencionar as tentativas que o Brasil fez, antes de 1821, para
conquistar a sua liberdade e independência. Não comemorarei os esforços nobres
desses ilustres mineiros que, em 1790, procuraram sacudir o jugo de Portugal, o
jugo do despotismo. Não trarei à Casa os motivos honrosos que impeliram os patriotas pernambucanos a iniciarem este movimento grandioso, em 1817. (Apoiados).
Começarei em 1821. Já não era, então, o Brasil colônia de Portugal, mas um dos
três reinos da monarquia portuguesa. Haviam-se instalado as Cortes da nação portuguesa e o monarca legítimo dos três reinos, D. João VI, se achava em Portugal, à
testa do Governo dos três reinos. Por conseqüência, o Governo de Portugal era, em
1821, a respeito do Brasil, o governo único e legítimo. Entretanto, o Brasil, depois
de ter nomeado Deputados às Cortes gerais e extraordinárias da nação portuguesa,
reconheceu que o Governo de Portugal não correspondia às suas intenções, e calcava aos pés direitos que já tinha, como reino que era, e parte integrante da nação
portuguesa. Em tais circunstâncias, qual foi o nosso comportamento? Corremos às
armas, procuramos decidir a questão como rebeldes, porque é o que éramos, a princípio.
O Sr. Marinho - Muita gente ainda pensa que o somos e nos trata como
tais.
O SR. OTTONI - Enfrrn, a rebelião grassou, desde o Pará até o Uruguai.
As a1mas dos rebeldes ganharam triunfos gloriosos e humilharam as quinas vencedoras em outras épocas (apoiados). Entretanto, a quem se fazia a guerra? Ao governo
legítimo, a cuja testa estava D. João VI. É preciso, pois, que façamos amende ho.norable do nosso comportamento.
O Sr. Carneiro Leão - Há uma confusão manifesta de idéias.
O SR. OTTONI - Os rebeldes, que tomaram as armas para chamar o
governo de Portugal ao cumprimento de seus deveres, entenderam que, à vista da
falta de fé com que aquele Governo nos pretendeu tratar - a nomeação dos Deputados às Cortes de Lisboa provou que os brasileiros estavam resolvidos a continuar a
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fazer parte da Monarquia portuguesa-, era violado o pacto fundamental da monarquia pelas Cortes e pelo monarca, a respeito do Brasil. E longe de considerarem
como verdadeira a doutrina do nobre Deputado, correram às armas, tendo à sua
frente Pedro I, rebelde a seu pai, a seu Monarca e à sua nação. Veja o nobre Deputado se pretende que a memória deste príncipe expie esse crime, visto que declarouse contra um Governo que, segundo os princípios do nobre Deputado, era o único
legítimo, só pelo fato de que o Poder Moderador estava à testa desse governo.
O Sr. Carneiro Leão - Admira-me como se confundem assim todas as
idéias.
O SR. OTTONI - O nobre Deputado não pode dar outra resposta, senão
generalidades desta natureza.
O Sr. Carneiro Leão - Eu lhe mostrarei se lhe respondo com generalidades.
O SR. OTTONI - E também deste lado haverá quem replique ...
O Sr. Carneiro Leão - Não me assusto com as respostas.
O SR. OTTONI - É certo que a coragem do nobre Deputado é invencível.
(Risadas.) Mas, pergunto se o Governo de Portugal, havendo violado o pacto social
a respeito do Brasil, quando nós lhe fazíamos a guerra, naquela ocasião, era para o
Brasil mais legítimo do que o Governo de Piratini. Creio que não; ambos eram ilegais e ilegítimos. Tanto o Governo de D. João VI como o de Piratini estão nas mesmas circunstâncias: um, porque não quer submeter-se; e outro, porque não queria
que subsistíssemos como nação. Entretanto, o Governo de D. João VI era, na opi·
nião do nobre Deputado, sempre legítimo, porque à sua testa estava o Poder Moderador.
O nobre Deputado vai para diante com a sua argumentação, a respeito do
aparte que dei, dizendo que, na verdade, o Governo do Imperador do Brasil era legí·
timo; mas, enquanto existisse Constituição, o nobre Deputado declarou que não
havia tal.
O Sr. Carneiro Leão - Eu não ouvi dessa maneira. Bem sabe que, quem
está orando não pode ouvir bem os apartes. Pela resposta que dei, bem se vê que
não entendi dessa maneira.
O SR. OTTONI- O nobre Deputado disse. (Lê parte do discurso do Sr.
Carneiro Leão). Por conseqüência, na opinião do nobre Deputado, a legitimidade do
Imperador não vem da Constituição.
O Sr. Carneiro Leão :._ Não vem só da Constituição.
O SR. OTTONI - Vou chamar os fatos da história da nossa lndependên·
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cia, em meu apoio. O nobre Deputado diz que a legitimidade do hnperador não vem
só da Constituição, porque ele é Imperador por unânime aclamação dos povos.
Quando a Constituição fala em unânime aclamação dos povos não menciona um fato, mas dá um título. E nem de outra sorte se podia considerar esse artigo
da Constituiçã"o, porque o Sr. D. Pedro I não foi aclamado unanimemente. Sabe-se
que houve dissidências, tanto de brasileiros que pretendiam outra forma de Governo, como do partido português que pretendia recolonizar-nos. Por conseqüência,
não foi aclamado unanimemente, e não é da aclamação que vem o título, mas da
Constituição. Veja o nobre Deputado o artigo que dá ao Monarca os títulos de Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo. Por conseqüência, a unânime aclamação é apenas um título que está na Constituição.
Mas, vejamos que condições há mais a esse respeito. Eu apelo para os fatos e para a história da revolução que começou em 1821. O fim dessa revoluçãÓ era
a liberdade. É por isso que todo o Brasil, nomeando Deputados para as Cortes de
Lisboa, e tendo ficado príncipe regente o Sr. D. Pedro I, em 2 de março se exigiu
que se começasse a formar certas instituições, tendentes ao estabelecimento do governo representantivo. Tal foi o estabelecimento da liberdade da imprensa, que teve
lugar em 2 de março de 1821, abolindo-se a censura prévia, que então existia; tal
foi o juramento das bases da Constituição portuguesa, que o povo reunido exigiu
que fosse prestado pela Faml1ia Imperial, e tais foram outros muitos fatos que
ocorreram em 1821. Em 1822, quando apareceram as tentativas das Cortes de Lisboa de roubar ao Brasil as prerrogativas de que já gozava, o Brasil começou a agitar-se mais, trabalhando, ao mesmo tempo, para a liberdade e para a independência, nunca perdendo de vista o fim a que primeiro se propôs, que era a liberdade.
Em 16 de fevereiro de 1822, exigiu-se a reunião de procuradores gerais das províncias do Brasil, para virem tratar dos negócios do reino do Brasil. Em 28 de março,
houve um movimento do povo do Rio de Janeiro, talvez por alguma suspeita de
tendência contra o sistema de governo que o Brasil queria estabelecer. Antes da
aclamação do Imperador, existe o fato da convocação da Assembléia Geral Constituinte. Reuniu-se a junta de procuradores-gerais e, por sua resolução imediata,
à qual se uniu o Conselho de Estado, logo depois foi convocada no dia 3 de junho
uma Assembléia Constituinte Legislativa, em virtude de uma requisição da Câmara
Municipal e do povo, e D. Pedro I toma o título de Constitucional, logo depois do
dia 10 de junho. Finalmente, no dia 7 de setembro, proclama o príncipe, às margens do Ipiranga, a independência do Brasil; e te.ndo de antemão já reconhecido a
Constituição e o Sistema representativo, recebe o título de Imperador Constitucional, em 12 de outubro de 1822.
Ora, pergunto eu, não estarão em todos estes fatos, bem formuladas, as
condições com que o Brasil elevou ao Trono ao Sr. D. Pedro I? Sem dúvida nenhuma. Se o nobre Deputado, não achando bastantemente valiosas todas estas reclamações, todos estes atos que tiveram lugar no decurso do ano de 1822, recorrer a
todas as atas por que, nas diversas Câmaras Municipais, o Imperador foi aclamado,
achará condições .muito expressas na maior parte delas, pelo menos, condições análogas às palavras célebres do magistrado do Aragão, quando entregava ao rei as insígnias do Poder. A Nação brasileira, reconhecendo o sw poder, a força, o direito que
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tinha recobrado tomando-se independente de Portugal, disse ao príncipe, como os
aragoneses de outrora: "- Nós, que somos tanto como vós, e que podemos mais do
que vós, nós vos fazemos imperador constitucional com a condição de que respeitareis as instituições que a convenção, ou a Assembléia Constituinte que já se acha
convocada, houver de instituir". E o Imperador o jurou. Por conseqüência, se por
um juramento preexistente o Imperador se ligou em respeitar em todos os casos
a Constituição, é falsíssima a doutrina do nobre Deputado, como os fatos da história do nosso País demonstram, e a proposição que emiti não é das que são somente
dignas de serem proferidas por detrás de barricadas. A Constituição me resguarda,
me defende, suficientemente, para poder proferir proposições muito mais fortes na
Tribuna Nacional do que quantas barricadas possam imaginar-se.
O Sr. Carneiro Leão - Resguarda a pessoa, mas não torna a doutrina verdadeira, nem a aplicação.

O SR. OTTONI - Já expliquei a história e os fatos sucedidos no nosso
País.
O Sr. Carneiro Leão - Fiquei na mesma.

O SR. OTTONI -Para comprovar que as doutrinas que expendi, longe de
serem revolucionárias, não podem ter o mais leve ressaibo de menos constitucionais,
vejamos o que dizem os publicistas, os menos suspeitos a esse respeito. Eu citarei
2 ou3.
Creio que não pode ser suspeito Vatei, cujo compêndio,na conformidade
das leis, serve na instrução da mocidade nos cursos jurídicos. No capítulo 2<?, no
parágrafo do direito das gentes, diz ele (lendo):
"Vatel § 50, pág. 84, vol. 1QDroit des Gens."
"Se a autoridade do príncipe é limitada e regulada por leis fundamentais, o príncipe, saindo dos limites que lhe estão traçados, governa
sem direito algum e mesmo sem título. A nação, desobrigada da obediência pode resistir a suas tentativas injustas. Desde que ataca a Constituição, o príncipe rompe o contrato que o ligava com o povo e o ato
do monarca desobriga os súditos, que o podem considerar como usurpador. Esta verdade é reconhecida por todos os escritores sensatos, cuja
pena não está escravizada ao temor ou vendida ao interesse."
Outros publicistas, CUJa autoridade creio que é tão pouco suspeita como
Vatel, emitem proposições semelhantes, sem precisarem de barricadas, à face do
mundo ...
O Sr. Carneiro Leão - Não estavam na tribuna, decerto.

O SR. OTTONI - ... onde havia Constituição escrita, onde se sabia o que
era governo de fato, e governo legítimo. Diz Silvestre Pinheiro, por exemplo ...
O Sr. Carneiro Leão -Não aceito a autoridade.
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O SR. OTTONI -Mas não é suspeito, e se é suspeito, não o pode ser, de
certo, de sans-culotismo.

O Sr. Carneiro Letio- Mas tem muitas doutrinas falsas.
O SR. OTTONI- Silvestre Pinheiro diz no art. 3Q(lendo):
"Silvestre Pinheiro, Droit Constitutionnel du Pouvoir Legislatif, pág.
158.
"Deixai aos que se fazem patamazes do absolutismo a crença que
fingem ter, de que toda a resistência ao Poder é uma rebelião, e toda a
insurreição contra o arbitrário, ·uma revolta etc". E mais abaixo: "A
insurreição do homem livre pode também ocasionar guerra, se o despotismo é tão cego; que, para execução de suas medidas ilegais, ousa
recorrer à força".
Portanto, Silvestre Pinheiro reconhece também o direito de resistência e
de insurreição, todas as vezes que é violado o contrato social, dizendo mui expressamente - Point de foi, point d'obéissance -- logo que cessa o império das leis, cessa
o dever da obediência. Não sei se o nobre Deputado aceitará a autoridade de Deloime, autor muito conhecido, que expõe as excelências do Governo inglês. Depois de
desenvolver os diferentes princípios com que ...
O Sr. Carneiro Leão - A citação é mal feita, para justificar a proposição.
O SR. OTTONI - Ele diz que todas estas instituições, bem combinadas,
como foram, sem o direito de resistência, seriam inteiramente nulas. Ocupa-se, longamente, em desenvolver este princípio, e diz -foi a resistência que deu nascimento à grande carta da liberdade inglesa ... (lendo.)
"Deloime. Constitution d'Angleterre, tom. 2Q cap. XIV."
"Foi a resistência que deu nascimento à Magna Carta, fundamento
e base da liberdade inglesa, e os excessos de um poder estabelecido pela
força foram reprimidos pela força."
Já se vê, pois, que não é só por detrás das barricadas que se consideram
governos ilegítimos, governos presididos pelo Poder Moderador, e que, pelo cbntrário, autores que estão acima de toda a suspeita corno estes que citei, entendem
que, nos casos em que o governo se põe acima das leis ele se torna ilegítimo. Corno
quer, pois, o nobre Deputado que eu acredite que é governo legítimo um govei"no
que é ilegítimo, ilegal? Para mim, se o governo é legítimo, eu o considero legítimo, se é ilegal, ilegal, e, no meu espírito, não posso graduar a diferença da ilegalidade de um governo usurpador como o de Piratini. Eu poderia citar ainda Chateaubriand, cuja autoridade, sem dúvida, no caso presente, não pode ser contestada,
porque é um realista e até legitimista e, como tal, estimado de todos os realistas distintos de boa fé. Quando uma facção ávida e interesseira, para seus fins particulares,
para realizar seus projetos de ambição, procurou fazer derribar a Constituição, ou
uma parte dela na França, é bem sabido que Chateaubriand e muitos outros legitímistas distmtos viram o perigo em que punham a Monarquia especuladores políticos, presididos por M. Villele.
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O Sr. Carneiro Leão - Não, por Polignac sim.

O SR. OTTONI - Polignac estava, então, na Inglaterr&.
O Sr. Carneiro Leão- Não, em 1827.

O SR. OTTONI- Em 27, já houve a coalísão de Chateaubriand, de Hyde
de Neuville e outros realistas distintos com os patriotas mais decididos, e contra o
Ministério dos especuladores políticos, à frente dos quais estava M. Villele, que
comprometia a Monarquia, para satisfazer suas ambições. M. Chateaubriand previu o que havia de suceder a Carlos X, e. lhe gritou da tribuna que temia, nas circunstâncias da França, muito mais as revoluções que vinham do Governo do que as que
vinham do povo.
O Sr. Carneiro Leão- Eu temo pelo contrário, por experiência.

·O SR. OTTONI - Sem dúvida, o comportamento de Chateaubriand, em
toda a sua vida, dá direito a pensar que os seus receios eram nascidos do interesse
que votava mais especialmente ao Trono; mas, infelizmente, Carlos X não tinha a
força de razão que caracterizava o seu predecessor Luiz XVIII, e por isso acreditou
mais nos especuladores políticos Villele e Polignac, nos sectários das transações, e o
resultado foi comprometer o seu trono na Revolução de Julho. Eu não quero fazer
confrontações históricas; estou certo de que o Monarca atual do Brasil há de seg'Uir
de preferência os passos esclarecidos de Luís XVIII, e que não se há deixar arrastar
pelos Villele e Polignac. (Apoiados.)
O Sr. Marinho -Apoiado; bravo. (Bravos e apoiados nas galerias.)
Muitas Vozes:- Ordem, ordem.
(Restabelece-se o silêncio nas galerias).
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DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO
DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Censura à Política Ministerial
Sessão de 29 de julho de 1841
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, não vinha hoje disposto para falar, e se
tomei a palavra foi com receio de que se encerrasse a discussão antes que a matéria fosse_ suficientemente dilucidada. Entretanto, como pedi a palavra, farei algumas reflexões sobre o que disse o nobre Mitúsl:ro, depois do que entrarei em algumas considerações sobre a política ministerial.
Já a Câmara notou, pelo que disse o nobre Deputado que me precedeu,
que S. Exa. o Sr. Ministro começou o seu discurso declarando que aderia às reduções razoáveis, propostas pela Comissão. Entretanto, limitou-se a aceitar a redução
de 800$ ou coisa que o valha. Assim; em resultado, o Sr. Ministro não achou razoável nenhuma das reduções propostas pela Comissão, reduções que acabam de ser
plenamente justificadas pelo nobre relator da Comissão.
O nobre Ministro não foi bastante explícito, ou, talvez, por falar um tanto
baixo, não ouvi perfeitamente o que ele disse a respeito dos adidos. Não sei se
esses adidos já vencem as quantias que pede o nobre Ministro, ou se S. Exa. pede,
agora, autorização para fazer este pagamento.

O Sr. Aureliano (Ministro dos Negócios Estrangeiros) - Se o nobre Deputado fala dos adidos da Secretaria, digo que já vencem por portaria de março deste
ano.
O SR. OTTONI - Parece-me que o nobre Ministro não estava autorizado
para dar esses vencimentos.
O Sr. Aureliano (Ministro dos Negócios Estrangeiros) - O mesmo fez o
nobre ex-Ministro da Justiça, e o nobre Deputado o não tem censurado.
O SR. OTTONI - Perdoe-me, eu estou argumentando. O nobre Ministro
pode ficar na inteligência que não se dá por justificado, porque o meu nobre amigo
o Sr. ex-Ministro da Justiça fez o mesmo. Nem eu hei de recuar da censura, porque o nobre Ministro me diz, da sua cadeira, que o meu nobre amigo fez o mesmo.
Eu entendo que a autorização dada pela Câmara, sobretudo a emenda que passou
na Lei do Orçamento do ano passado, declarando que a reforma das Secretarias de
Estado somente teria vigor depois de aprovada pela Câmara- entendo, digo- que
isto não pode autorizar o Ministério para pôr em execução, logo, a reforma feita.
Note o nobre Ministro que assim tem entendido o seu próprio colega da repartição da Guerra que, fazendo uma reforma na Secretaria da Guerra, não se julgou
obrigado a pô-la em' execução, submeteu-a à aprovação da Câmara. Por conseqüência, parece-me que o nobre Ministro o mesmo deverá fazer.
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S. Exa. procurou justificar esta reforma com o multiplicado trabalho que
pesa sobre a Secretaria. Citou as agências e cônsules que existem úo Império, as
diferentes agências diplomáticas que há na Europa. Enfim, o nobre Ministro, citando os diferentes encargos da Secretaria, entendeu que tinha provado que esse número de 1O oficiais era insuficiente. O nobre Ministro, creio que nesta parte há de
concordar que o trabalho da Secretaria dos Negócios Estrangeiros é igual ou inferior
ao da Secretaria da Justiça. Se o nobre Ministro pode citar aqui 30 ou 40 cônsules
que podem existir no Império, o nobre Ministro da Justiça poderá citar mil e tantos
juízes de paz, muitos dos quais dirigem-se à Secretaria da Justiça. Poderá citar 18
presidências, e um sem-número de comarcas, cujos juízes de direito, muitas vezes,
se dirigem à Secretaria da Justiça. À vista da correspondência da Secretaria da Jusüça, que é, sem dúvida, muiio maior que a dos Estrangeiros, poderia aquela triplicar o número dos seus oficiais. Portanto, esse exemplo não pode provar o aumento
de empregados.
Não acredito que o nobre Ministro provasse a necessidade da continuação
da comissão brasileira e portuguesa. O nobre Ministro falou alguma coisa baixo, e
no meio de algum sussurro, de modo que não pude compreender o que disse a respeito da: conservação da comissão brasileira e portuguesa. Creio mesmo que o nobre
Ministro pretendeu apoiar essa necessidade sobre o ajuste de contas que ainda não
está feito.
O nobre Ministro falou em voz tão baixa que eu não lhe pude perceber o
motivo por que deixava de concordar na supressão da despesa da comissão mista
brasileira e portuguesa. Se S. Exa. se quisesse explicar, eu estimaria muito.
O Sr. Aureliano (Ministro dos Negócios Estrangeiros) -Com muito gosto.
Eu havia dito que a comissão mista brasileira e portuguesa tinha a seu cargo não
só os trabalhos que lhe foram incumbidos pelo art. 8() do Tratado de 29 de Agosto
de 1825, mas também os que lhe foram incumbidos pelo art. 39 da convenção
anexa a esse tratado. Quanto aos primeiros, que são a liquidação dos prejuízos sofridos pelos súditos das duas nações, brasileira e portuguesa, pela guerra da Independência, esses vão a findar dentro de seis meses, em conseqüência da convenção ultimamente feita com Portugal, por virtude .da resolução da Assembléia Geral de 25
de setembro do ano passado. Quanto, porém, aos segundos, isto é, a liquidação
das despesas feitas com a condução de tropas, esses nâo podiam ainda terminar, porque nem tínhan1 com"'çado, pela razão de não haver ainda o Governo de S. M. Fidelíssima dado instruções a seus comissários, tendo-as o Governo Imperial já dado aos
seus. E aproveito a ocasião para, em resposta ao que há pouco disse um nobre membro da Comissão de Orçan1ento - o Sr. M. do Amaral -, ler um tópico do meu relatório, em que eu disse isto mesmo. (Lê.) Se, pois, disse eu, esta comissão não tinha
somente a seu cargo aqueles trabalhos que lhe foram incumbidos pelo art. 8'? do
tratado, mas tinha também os de que foi encarregada pelo art. 39 da convenção
anexa, embora finalizassem aqueles, não podia o Governo considerá-la já extinta,
conquanto o desejasse, porque isso não depende só de uma das altas partes contratantes; é mister o concurso também de outra. Foi isto, pouco mais ou menos, o
que eu disse.
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O SR. OTTONI - Agradeço a explicação e compreendo perfeitamente a objeção. Mas, eu creio que V. Exa. não tem justificado a necessidade da continuação desta despesa. S. Exa. convém em que os trabalhos que à Comissão estavam encarregados, em virtude do tratado da liquidação dos prejuízos dos súditos das duas altas partes contratantes, estão acabados, mas diz que, pelo art. 3Q
da convenção adicional, esta comissão terá de tomar em consideração as contas
relativas a despesas de condução de tropas, por ocasião da Independência. S. Exa.
diz que já foram dadas instruções aos membros da Comissão, por parte do Império, a tal respeito, mas que os comissários .portugueses não tiveram ainda instrução do seu governo. Pretende, portanto, o nobre Ministro envolver a indenização
de despesa de condução de tropas em novos ajustes, que talvez tenha encetado ou
procure encetar com o governo português. Mas, não posso entender como esta comissão, estabelecida em virtude do tratado, tenha de continuar, estando finda a sua
missão, ou, ao menos, que seja continuado o pagamento a indivíduos que não têm,
aliás, o que fazer, enquan!o o governo de Portugal não autoriza os competentes comissários a trabalharem. E, portanto, em pura perda a continuação de semelhante
comissão, terminada a liquidação de que ela estava encarregada, visto que os comissários .portugueses não tinham autorização para entrar na outra parte da reclamação, que podia ser adjudicada a comissão. Em todo o caso, ainda estando nomeados esses comissários, não sei como possam estar percebendo emolumentos sem terem que fazer. Então, com o mesmo direito, estariam os comissários nomeados
para, com os comissários franceses, irem proceder à fixação de limites do Império
do lado do Oiapoque Eles deviam já receber ordenado. Eu quisera que cessassem
esses vencimentos, que me parece que não são tão pequenos que sejam pagos
a estes homens afortunados para nada fazerem. Recorram a outros meios, que, de
certo não precisarão deste para ganharem dinheiro.
O nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros, querendo justificar o excesso de despesa que pede, declarou que a Lei do Orçamento tinha consignado para
esta repartição quantia menor do que a atualmente pedida, e que, entretanto, a
despesa efetivamente realizada era maior. Eu já tenho dito, nesta Casa, que as leis
de orçamento são perfeita burla entre nós. Gasta-se o tempo, inutilmente, com
estas discussões porque como se não tomam contas aos Srs. Ministros, gastam o
que lhes parece. Aqui está uma prova do que tenho dito, na Casa, subministrada pelo
nobre Ministro. De que servem as leis ·do orçamento, se pode o Ministro exceder as
faculdades que a lei conferiu? O nobre Ministro falando a respeito de despesas de
sua repartição, disse que, se houver necessidade e a Câmara não decretar a despesa,
ela se há de fazer saia donde sair. Admirei-me de ouvir esta linguagem e o sangue
frio com que foi ouvida, por toda a Casa, uma proposição tão revoltante, da parte
do nobre Ministro.
Parece que as exigências do nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros foram tão exageradas este ano que as reduções não começaram na comissão, mas no
Tesouro. Parece que o nobre Ministro da Fazenda, apesar de que, quando se trata
de cortar despesas públicas, o faz sempre com mão larga, entretanto admirou-se da
exageração dos pedidos da repartição dos Negócios Estrangeiros. O certo é que a
glosa já vem do Tesouro, que reduziu 80 contos de dinheiro forte a 80 contos de
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dinheiro fraco A nobre comissâo ainda fez outra redução, sem dúvida justificável. Mas, parece que, quando se tratou desta quota, o nobre Ministro procurou fazer
ver que era precisa, além de um negócio de alta monta que eu não posso ajui~
zar, e sobre o qual não devo procurar nem mesmo pedir explicações; por isso, que é
negócio tratado na repartição do Sr. Ministro que pode ser de segredo. Mas, falando
nele. procurou o nobre Ministro justificar esta parcela que pede, declarando que o
Governo tinha autorizado a alguns dos diplomatas a comprar mapas e escritos, a
respeito de limites etc.
Ora, o nobre Ministro apresentou-nos a este respeito um ofício de um diplomata que ele não nomeou; entretanto, traiu-se o nobre Ministro, apesar de não
ler, senão etc. Creio que, em conseqüência do seu discurso, nesta parte, o Sr. Barão de Rouen, pelo próximo, não deixará de escrever para Paris, a. fim de que se
acautele o governo francês contra algumas pesquisas do nosso Encarregado de Negócios junto àquela corte. Eu tenho muito receio de consignar fundos para esta
despesa, apesar da confiança extraordinária que deposito no Sr. J. de A. Ribeiro.
Tenho receio de que este senhor, apesar do seu talento e perspicácia, seja vítima de
alguma famosa logração.
De que natureza são os escritos que o nobre Ministro manda comprar?
S. Exa deve saber que o gabinete francês, procurando preparar-se a fixação de limites do território pertencente ao Brasil, pelo lado do Oiapoque, teve a boa fé, ou alguém, por aquele gabinete, de mandar inventar uma carta topográfica, que se dizia
antiga e em que se criou um novo rio Oiapoque, muito ao sul do verdadeiro Oiapoque, reconhecido como tal por séculos, e que pretendia com este estratagema o Governo francês, com estes mapas que mandou fabricar, argumentar contra o Brasil, a fim
de apropriar-se de mais uma porção de território. Tenho ouvido isto a pessoas muito
bem informadas a respeito destas negociações, relativamente às pretensões do governo francês pelo lado do Oiapoque.
Ora, assim como se inventou este falso mapa, para talvez obter o dinheiro
do governo francês ...
(O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros diz um aparte que não se ouve.)

O SR. OTTONI -Eu não atribuí isto ao governo francês. Eu suponho que
algum indivíduo para obter dinheiro do governo francês, tenha vendido tal mapa,
mostrando o Oiapoque em lugar que satisfaça os desejos do governo francês. E
assim como talvez algum indivíduo tivesse querido fazer isto, pode algum outro
que queira dinheiro do Encarregado de Negócios do Brasil procurar fazerlhe semelhante logração.
·
Eu julgo esta despesa inteiramente escusada. Tem-se demonstrado, na Casa,
tão cabalmente, o nosso direito a respeito do território de que estamos atualmente
de posse pelo lado do Pará, que suponho que não será por falta de provas que nós
poderemos ser espoliados de nosso direito. As provas sobejam, e procurar mais é
inteiramente desnecessário. Assim, não quisera que o nobre Ministro englobasse
esta despesa, assim, pouco justificada, com esta outra apresentada, de alguma alta
missão que tenha de ser feita para a Europa.
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Não acho mesmo regular que o Corpo Legislativo vote fundos para uma
alta missão cujo objeto não possa saber, e cuja necessidade se não possa plenamente discutir, antes de sua realização.
É, talvez, o caso de fazer o Governo alguma despesa, e vir depois pedir um
crédito e justificar-se com a necessidade e importância do objeto. Porque, pedindo
agora os fundos, e não se realizando esta alta necessidade, havendo a disposição que
autoriza o Governo a passar as consignaçoes de uma verba para outra, fica o Governo autorizado a despender com as outras verbas ordinárias do orçamento uma quantia, para que os representantes da Nação não podiam ter intenção de o autorizar.
Por conseqüência eu não quisera que o nobre Ministro envolvesse as despesas com
alguma missão importante que tenha em vista com os mapas e escritos particulares que pretende mandar comprar na Europa.
Sr. Presidente, o nobre Ministro falou também a respeito dos serviços
importantes que presta o nosso corpo diplomático, ou que supõe que prestará
se acaso seguir as instruçoes que. S. Exa. lhe deu, para que haja de fazer publicar,
na Europa, passagens de alguns escritores, e mesmo instruções tendentes a desvanecer quaisquer idéias desfavoráveis à emigração para o Brasil, e que possam ...
o espírito público sobre as vantagens de uma emigração para o Brasil, o que é mais
uma razão pela qual o nobre Ministro deseja ser autorizado com uma dotação mais
larga. Ora, eu não vejo que com semelhantes passos, aliás, muito úteis e necessários, seja preciso fazer despesa considerável. Pelo contrário, creio que semelhantes passos, quando estão fora da esfera. ordinária da ação dos diplomatas, limitamse à inserção de artigos nos jornais mais acreditados.
Ora, sendo estes artigos, pela sua transcendência, tendentes, muitas vezes,
a aumentar a reputação das folhas e alimentar a curiosidade pública, os redatores
dos jornais se prestam, o mais das vezes, a inseri-los gratuitamente, e ficam até agradecidos pela preferência. Não possp, portanto, entender como isso possa servir de
argumento para se conceder uma dotação tão larga ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Creio mesmo que o meio mais seguro de favorecer a emigração para o
nosso País será fazer crer nos países onde a população pode emigrando, dar vantagens ao Brasil, e que a Constituição e as leis são uma realidade do nosso País. E
que os que vierem a abrigar-se debaixo desta salvaguarda, serão protegidos em suas
pessoas e fortuna contra todos os atentados. Mas, nesta parte, fracas garantias tem
oferecido aos estrangeiros industriosos o Ministério atual. Eu poderia comemorar as
deportações contra estrangeiros, as imensas violações da Constituição e das leis, e
poderia fazer especial menção ao atentado último do nobre Ministro da Justiça, violando uma lei de anistia e condenando cidadãos sem l?rocesso, sem sentença e sem
·
autoridade, à pena de degredo e, talvez, a trabalhos forçados.
Entretanto, não entrarei nesta generalidade. Direi somente ao nobre Ministro que, quando os jornais da Europa derem a notícia de que o Brasil não precisa
mais de oficiais-modelos, para virem disciplinar a nossa tropa; quando os jornais da
Europa não derem mais a notícia de que um Ministério do Governo do Brasil, sem
dúvida, fazendo injúria à ilustraçao e civilização do povo brasileiro, chegou a ponto
de vir dizer, na Casa, que precisamos importar até oficiais de contabilidade, como o
nobre Ministro reclamou, nesta Casa, autorização para mandar vir da Europa tais
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oficiais; quando os jornais deixarem de publicar notícias desta natureza e, em lJgar
delas, publicarem anúncios de que as grandes empresas de indústria vão-se realizando no nosso País, que se enceta o estabelecimento de estradas de ferro e se trata de
tornar navegáveis os nossos rios, e que o Ministro dos Negócios Estrangeiros do
nosso País procura remover todos os obstáculos diplomáticos que possam existir
para que a navegação do Brasil, por via do Prata e Uruguai, se faça sem força, sem o
menor estorvo; quando os jornais publicarem notícias desta natureza, não faltarão
emigrados que venham para o Brasil, assim como acudiram para os Estados Unidos.
Franklin, quando foi enviado pelos Estados Unidos para uma nação da Europa, procurando promover a emigração, fez como o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros aconselhou que fizessem os diplomatas brasileiros.
Nas diferentes cortes da Europa, publicou diversos artigos, tendentes a promover a emigração, para os Estados Unidos. Em um deles, muito notável, intitulado Aviso às pessoas que pretendem emigrar para a América, para convidar da população especialmente aqueles que tivessem uma indústria útil e soubessem manejar uma ferramenta qualquer, ou estivessem habilitados a cultivar a terra, a tal respeito diz: "Os que responderem à pergunta: - Sabeis fazer alguma coisa de útil,
industrioso, e a favor do progresso material do Pais? - Todas as pessoas que estiverem nestas circunstâncias serão bem recebidas, mas todos os que vierem especular,
que forem aventureiros e vierem lançar-se em empresas arriscadas, e somente derem
resposta à pergunta. - Quem sois vós? - E não: - "O que sabeis fazer?"- ... seriam desprezados porque na América não se perguntava "Quem sois vós", mas somente "O que sabeis fazer?"- Por conseqüência, o comportamento ministerial é
que deve dar força às insinuações dos diplomatas, quanto à emigração do País?
Quando o comportamento ministerial estiver de acordo com este princípio, não faltará emigração. Mas, enquanto se mandarem pedir baionetas para se promover a discórdia entre os cidadãos; enquanto dermos testemunho de ignorância tal de ser preciso mandar vir da Europa empregados de contabilidade para o Tesouro; enquanto
tais exemplos se derem, não contem com emigração vantajosa para o nosso País.
Em vista destas palavras que tenho dito a respeito da consignação para a
comissão mista, já se vê que votarei pela redução, rejeitando outros argumentos que
quer o nobre Ministro.
Aproveitarei, porém, a ocasião para entrar alguma coisa na política do
País e apresentar algumas considerações à Casa.
Acabo de ler no Despertador, de hoje, algumas palavras de um nobre Senador pela Província de Minas, que julgo não deverem passar desapercebidas. Refiro-me às palavras de um senador que anunciou a resolução em que estava, de anuir
a qualquer nomeação da Coroa para ocupar o Ministério.
O Sr. Andrada Machado - Fará bem se o nomearem, mas espere a guerra.
O SR. OTTONI - Não entrarei nos pormenores do discurso desse nobre
senador. Mencionarei, somente, uma parte em que ele, acreditando que o Ministério atual é um Ministério de conciliação, parece combatê-lo por este lado, comemorando ao Ministério atual o que sucedeu à França, com o governo de Decazes. Este
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estadista, diz o nobre Senador, adotou a idéia da conciliação, levando-a a um ponto
tal, que cortejava todos os partidos, e, entretanto, Decazes acabou com uma acusação horrível na Câmara, maldizendo todo mundo. Ora, eu creio enxergar, nestas
palavras do nobre Senador, a censura a mais veemente que se pode dirigir ao Ministério atual.
O Sr. Andrada Machado: - Não!

O SR. OTTONI: - Suponho eu. Não que eu possa, por maneira nenhuma,
considerar o Ministério atual como conciliador (apoiados), porque a reação em todos os pontos do Império parece ameaçar de extermínio um partido, uma classe
considerável de cidadãos. Esta reação, protegida pelo Ministério, insuflada por seus
agentes e sustentada pelos multiplicados atos do Governo central ...
O Sr. Rego Monteiro - Apoiado.

O SR. OTTONI: - ... de modo nenhum me autoriza a acreditar que seja
de conciliação o Ministério atual. Entretanto, o nobre Senador não creio que dissesse estas palavras ao acaso - creio que todas as suas palavras merecem ser pensadas -. Não sei se bem ou mal, eu entendi que ele está de acordo com um partido,
a que não sei se chamarei da extrema-direita, e ainda não está satisfeito com o Ministério atual, reator como é. E que, por isso, quer que o Ministério se apóie mais
exclusivamente nesse partido da extrema-direita, que representa o pensamento do
nobre Ministro da Justiça e seu periódico, o Brazil.
Ora, eu confesso que esta minha suposição fi-la eu tanto mais rapidamente, porque no começo desta sessão, antes de se encetarem os debates parlamentares. Perdoe-me o nobre Ministro, não lhe faço injúria, decerto, em dizer-lhe que em
tal ocasião eu considerei que a posição do nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros, no Ministério atual, se assemelhava perfeitamente à posição de Decazes,
no Ministério de França. Decazes procurou pairar entre os partidos, depois da restauração. A todos fez cortesia e todos contavam com ele. Ora, eu acreditava achar
uma semelhança com o comportamento do nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros, na dispensa da maioridade. De 1838 para cá, a Oposição parecia simpatizar com
S. Exa., vendo que não abraçava, talvez, todas as idéias do lado direito da Câmara,
da extrema-direita. A Oposição não era, por maneira nenhuma, hostil ao Sr. Ministro, e o Sr. Ministro cortejava a Oposição, pelo menos, votando com ela em muitas
questões de importância, que o lado contrário considerava vitais para o País. Ora,
apesar disto, nunca teve o lado contrário de pronunciar-se contra o nobre Ministro.
Chegou a questão da maioridade, e o Sr. Ministro, nessa ocasião, sem dúvida, se separou de todo do lado contrário e, em conseqüência disto teve de subir ao poder com a Oposição. Entretanto, o nobre Ministro, ainda nessa ocasião, parecia tomar
a peito o não ofender o lado contrário. Recordo-me de que alguns Deputados da extrema-direita tomaram a palavra, depois da elevação do nobre Ministro ao poder,
e tiveram de lhe fazer concessões valiosas, quando se discutia o orçamento dos Ne265

gócios Estrangeiros: eles eram ministeriais. O nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros não compartilhou com seus colegas do Ministério de Julho as honras da oposição violenta que lhes fez o nob-re Deputado pelo Rio de Janeiro, que acaba de
sair do Ministério, com o nobre Deputado da Para1ba, que, sem dúvida, foram os
dois chefes da Oposição, no ano passado. Eles fizeram a oposição a mais violenta ao
Ministério de Julho, mas o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros foi poupado,
e os periódicos dessa facção continuaram, pelo menos até certo tempo, a fazer seus
cortejos ao nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros. Estes cortejos multiplicados
indicam, ao menos, que os primeiros tinham sido feitos de boa vontade.
Entretanto, teve de se dissolver o Ministério de Julho e entrar outro Ministério. O partido a que eu chamarei da direita pareceu abraçar o nobre Ministro,
talvez porque teve necessidade dele para organizar um Ministério, necessidade não
parlamentar, porque o nobre Ministro já nos declarou, na Casa, que pelo menos não
é na tribuna que tem feito relevantes serviços ao País; e mesmo entende que não é
este o lugar mais próprio para beneficiar a sua pátria, e que a posição excelente para
fazer estes serviços é outra. Entretanto, o certo é que o nobre Ministro subiu ao
Poder com o partido que tentou dar o golpe de Estado, em 22 de julho de 1840,
que se colocou fora da Constituição, adiando a Câmara, no momento em que estava decretada, por grande ma10na, a maioridade do Imperador. Esse partido, que
ousa, ainda hoje, chamar violadores da Constituição àqueles que não procuram senão opor-se à violação da Constituição, tentada pelo nobre Ministro da. Justiça e
pelo Ministro das 9 horas gloriosas, que estavam conspirando contra a segurança
pública.

Um Sr. Deputado- Não apoiado.
O Sr. Torres- Acuse-os!
O SR. OTTONI - Acuse! Não quero usar deste direito que sei que tenho e
terei, enquanto não acabar de todo a Constituição. Mas, quero usar do direito de
censura, e permita o nobre Deputado que eu use deste direito, de que, enquanto
não me impuserem silêncio, hei de usar.
Mas, como dizia, o nobre Ministro subiu ao poder com este partido que
tentou dar o golpe de Estado em 22 de julho, adiando as Câmaras, quando por uma
grande maioria, talvez com exceção de 3 ou 4 deputados, se ia decidir a maioridade
do Imperador.
No momento da organização do outro Gabinete, separou-se de todo o
nobre Ministro. Entretanto, depois, não sei se algumas dificuldades têm aparecido.
Mas, o certo é que, estando o nobre Ministro nessa posição, no princípio da sessão
legislativa, eu acreditei enxergar nele alguma semelhança com o Ministro de Luís
XVIII, Decazes. Mas, depois, ocorreram circunstâncias que me fizeram conhecer
dissemelhança. Decazes, tendo estado de acordo com a política da Câmara introu·
vable de 1815, entretanto, cortejava também a oposiça:o liberal. A oposição até
anuiu a sua elevação ao poder e o sustentou algumas vezes. Mas, enquanto Ministro,
Decazes, pelo menos em carto tempo, continuou a fazer a cortesia a ambos os
266

lados. Creio que a circunstância que mencionou o nobre Senador vem a ser o
assassinato do Duque de Berry. Nesta circunstância, um deputado da extremadireita lançou ao Ministro favonto de Luís XVIII a acusação de que ele era cúmplice no assassinato do Duque de Berry. Coberto de injúrias do partido que ultimamente favorecia, e da extrema-direita, teve de se retirar do Ministério, recebendo,
porém, em sinal de não ter caído no desfavor de Luís XVIII, uma missão diplomática, creio que para Londres. Mas, note-se que em todas estas acusações e injúrias,
Decazes foi vítima do lado direito. O lado esquerdo das Câmaras francesas, como já
tinha apoiado em outras épocas aquele Ministro, e como tinha acreditado na decantada conciliação, apresentada por ele, o apoiou. De sorte que eu acreditei que ao nobre Ministro teria de suceder o mesmo, que teria de passar inteiramente isento de
quaisquer censuras do meu lado, e que teria de cair vítima, unicamente, das acusações de seus amigos.
Entretanto, a Câmara sabe os motivos por que não lhe pude crer. O nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros correspondeu, com diatribes violentas
contra os seus ex-colegas, à polidez e ao cavalheirismo com que tinha sido tratado
por eles, e por todo o meu lado. Talvez nisto fizesse a corte ao lado em que, exclusivanl.ente, pretende apoiar-se, mas leia o nobre Ministro com atenção o discurso do
nobre Senador a quem me refiro, e aí verá que, se o nobre Ministro, para cortejar
esse lado, não duvidou tomar a palavra para agredir aos que o tinham sustentado, e
mesmo aos seus colegas, nem isso foi bastante para que, cordialmente, esse outro
lado o aceite. Não duvido que lhe concedam o mesmo que a Decazes, alguma enviatura para a Europa, mas não o hão de apoiar, como talvez o nobre Ministro pense.
Por conseqüência, perdidos foram os discursos em que o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros, talvez para este fim, procurou estigmatizar aos seus colegas.
Eu poderia fazer muitas outras considerações a respeito do discurso deste
nobre Senador, que acab0 de ler, que com efeito me parece muito significativo, mas
reservar-me-ei para, em outra ocasião, tornar a falar sobre a matéria, se o nobre
Ministro dos Negócios Estrangeiros se dignar dar algumas respostas às observações
que fiz.
Sr. Presidente, eu desejava que o Sr. Ministro me informasse se, de Montevidéu, tem tido a notícia de se achar naquele Estado o caudilho Onofre, reunindo
gente para ir reforçar o exército de Piratini. Eu li, até em folhas de Montevidéu,
declarações de Onofre, assinadas por ele. É um reforço que o nobre Ministro da
Justiça mandou aos rebeldes de Piratimi. Se, acaso, em conseqüência da elevação de
um Ministério do meu lado, saísse desta Capital um homem da importância de Onofre, que fosse reunir gente a Montevidéu para ir reunir-se ao caudilho de Piratini, os
correligionários do nobre Ministro da Justiça, com a mesma boa fé com que, em
1836, ousaram estigmatizar até a vontade irresponsável do conivente com a rebelião
do Rio Grande do Sul, não deixariam de dizer que tinha sido enviado em conseqüência de insinuações, talvez, do Governo.
Ora, eu não quero dizer que foi por insinuação do nobre Ministro da Justiça, mas sabe a Casa que o nobre Ministro da Justiça, apenas entrou para.o Ministério, julgou-se autorizado, apesar dat anistia concedida aos crimes políticos, a fazer
remoções a respeito de alguns anistiados, já da Província da Bahia e, ultimamente, da
da Província do Pará.
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O Sr. Ministro da Justiça - É muito posterior à saída de Onofre daqui.

O SR. OTTON~- Não é posterior.
A remoção de SabiDo foi feita depois que o nobre Ministro tomou conta
da Pasta. Ora, a prisão de Sabino era, sem dúvida, muito significativa.
Eu estou certo, acredito que o que o nobre Ministro fez a respeito de Sabino talvez tentasse fazer a respeito de Onofre, sendo, porém, a sua polícia mal sucedida, neste ontro empenho. O certo é que, a acreditar-se nos jornais de Montevidéu,
este revolucionário saiu no momento de entrar a nova administração, receioso de
que o decreto da anistia fosse violado a seu respeito. Peço ao nobre Ministro que
leia essa declaração.
O Sr. Ministro da Justiça - Eu explicarei por que ele saiu.

O SR. OTTONI - Então, queira explicar desde já. O nobre Ministro disse
estas palavras com um ar tão misterioso, que eu me vejo obrigado a rogar-lhe que se
explique desde já, antes de estudar.
O Sr. Ministro da Justiça - Eu explicarei, quando o julgar conveniente.

O SR. OTTONI - Quando o julgar conveniente! Provavelmente, quando
tiver composto alguma comédia.
O Sr. Carneiro Leão - O nobre Ministro não quer explicar agora. Quem o
pode obrigar?

O SR. OTTONI - Pois devia querer. Mas, agora, estou certo de que não se
explicará, porque o nobre Deputado de Minas já disse que não, e eu estou certo de
que S. Exa. há de obedecer-lhe.
O Sr. Carneiro Leão - Isto é que é estar representando uma comédia.
(O Sr. Maciel Monteiro diz um aparte que não se ouve.)

O SR. OTTONI - Precedentes desta natureza são admitidos na Casa.
O Sr. Maciel Monteiro - Obrigar algum membro da Casa a falar, não.

O SR. OTTONI - Eu pedi explicações.
O Sr. Maciel Monteiro - Exigiu-as, e aqui não se pode obrigar ninguém a
falar. Fala-se quando se quer.

O SR. OTTON1 - O nobre Deputado me empresta o que eu não disse. Eu
disse que o nobre Ministro da Justiça devia dar explicações, porque eram a respeito
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de um fato sobre o qual S. Exa. disse duas palavras, com certo ar de mistério. E,
para que as palavras de S. Exa. não fossem interpretadas de maneira por que o não
devam ser, convidei S. Ex a. para que tivesse a bondade de explicar-se. Mas, o Sr. Ministro julgou que devia dar esta explicação em tempo conveniente. É esta delonga
que eu censurei, e a Câmara ajuizará se o fiz com razão, se censurei S. Exa. com razão de recusar-se a dar uma explicação que ...

O Sr. Carneiro Leão - Para fazer três discursos.
O SR. OTTONI -Creio que, daqui até o encerramento, posso pedir a palavra todos os dias, e fazer não só três discursos, como tantos discursos quantos o
Regimento permitir.

(O Sr. Carneiro Leão dá um aparte que não se ouve.)
O SR. OTTONI -Muito obrigado. Mas, o certo é que a perseguição que o
nobre Ministro da Justiça fez a todos os anistiados, faltando a fé garantida pelo Governo Imperial, chegando ao excesso de postergar a Constituição e as leis, degredando para a ilha de Fernando homens que tinham a garantia da anistia, de que tinham assinado termo; o resultado desta política do nobre Ministro da Justiça foi
Onofre achar-se em Montevidéu, reunindo gente para ir reforçar o exército de Firatini.

(O Sr. Carneiro Leão diz algumas palavras que não se ouvem, e que também o Sr. Ottoni não ouve.)
O SR. OTTONI- Mais alto!

O Sr. Carneiro Leão - Não se pode falar sem que seja de modo que o
nobre Deputado ouça?
O Sr. Maciel Monteiro - Ê tirania parlamentar!
O SR. OTTONI- Não, pelo contrário.

O Sr. Maciel Monteiro- Somos todos iguais.
O SR. OTTONI - Ê, com efeito, célebre a proposição do nobre ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros: querer acusar-me de tirania parlamentar! (Apoiados.)
Naturalmente, sou algum ditador! Ora, o nobre Deputado de Pernambuco, que
nunca censurou predomínio extraordinário no seu nobre colega, sentado à sua direita, e achou mesmo razoável e justo esse predomínio, a querer-me acusar de tirania parlamentar! O nobre Deputado, que, quando membro do Gabinete de 19 de
Setembro, procurou impor silêncio à Minoria, com a célebre reforma do Regrmento,
é que quer hoje acusar de tirania parlamentar a um insignificante membro de uma
Minoria tão diminuta!
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Alguns Senhores - A idéia da reforma do Regimento é do Sr. Limpo de

Abreu.
O SR. OTTONI - A isto já se respondeu. Eu já disse que os antecedentes
de qualquer colega meu não podem servir para justificar atos do lado contrário.
(Há aqui muitos apartes que não ouvimos.)

O SR. OTTONI - Todos me dirigem apartes, os nobres Deputados de Minas, de Pernambuco, do Rio de Janeiro ... Assim não posso falar. No. meio da algazarra que levantaram contra mim, perdi até os meus apontamentos. Eu queria aproveitar esta ocasião para responder ao nobre Ministro da Guerra, visto que não o
pude fazer na discussão do orçamento da repartição a cargo de S. Exa.; ou, antes,
especialissimamente, para fazer ver a S. Exa. que não foi bastante caválheiro, recusando-se a dar as explicações que eu exigi, e que eu disse que tendiam a salvar a
reputação de um indivíduo que S. Exa. magoou, diante da representação nacional.
Falo a respeito do cidadão José Inácio Penna.
Alguns Senhores- Oh! Oh!

O SR. OTTONI - Oh! É um bravo da Independência, que fez mais serviços do que o nobre Deputado, que esteve em país estrangeiro. É um cidadão que
arriscou a sua vida e prestou serviços relevantes. Mas, enfim, não se pode falar, porque este cidadão não é capitalista (risadas), ou não nasceu da outra banda, e por isso
é objeto de escárnio, não só para o nobre Ministro que o calunia, como para o nobre
Deputado que o escarnece. Eu censurei o nobre Ministro, porque consentiu que a
polícia recrutasse esse cidadão, e fizesse com qu'e fosse sentar praça de moço davassoura, a bordo de uma das embarcações da Armada, mostrando que ele não podia
ser sujeito ao recrutamento, porque tinha servido na nossa Armada como voluntário
da Marinha. Mostrei, com muitos documentos, que este cidadão tinha prestado relevantes serviços, já na guerra da Independência, já na comissão em que fora à Europa, e já na guerra de Buenos Aires. E acrescentei que, tendo prestado todos estes
serviços, e ele foi recrutado para moço da vassoura, por intrigas políticas, pelos motivos por que tinha feito o nobre Ministro da Guerra uma depuração entre os artífices do Arsenal de Guerra, porque o nobre Ministro da Justiça quer fazer depuração
na Academia de Medicina, e porque são, talvez ainda hoje, espezinhados pelo comandante da Escola Militar muitos alunos, cujo crime é não simpatizarem com a
facção que hoje governa.
O nobre Ministro a esta acusação muito séria respondeu que este indivíduo tinha sido demitido por má conduta. Eu pedi a S. Exa. que tivesse a bondade
de consultar os arquivos da Secretaria de Marinha, e então reconheceria que não era
por má conduta, mas por outros motivos que omiti, e que não eram particulares.
Eu esperava que o nobre Mini~tro da Justiça, obtendo estás informações por intermédio do nobre Ministro da Marinha, houvesse de vir à Casa fazer reparação à injúria que tinha irrogado a esse cidadão, que tem tanto direito à sua reputação como
270

os nobres Deputados que me escarnecem por trazer à Casa o seu nome. Entretanto,
S. Exa. nunca mais disse uma palavra a este respeito! S. Exa. não quis imitar o comportamento nobre e digno do Sr. ex-Ministro da Fazenda, que, há poucos dias, tendo feito uma censura veemente contra um oficial de Marinha, veio perante a Câmara
retratar-se. Uma retratação não ficaria mal ao nobre Ministro da Justiça. Ela provaria que S. Exa., quando avançou aquela proposição que injuriava esse cidadão, estava, ao menos, de boa fé. Mas, o nobre Ministro calou-se, e eu, de novo, o interpelo para que diga se foi demitido por má conduta, porque eu o contestei com documentos da Secretaria e informações de todos os comandantes, cujos atestados
ainda estão sobre a Mesa.
Ainda, ultimamente, fui eu procurado pelo nosso bravo da Independência,
o Sr. Taylor, que me disse que vinha a minha casa para dar-me, unicamente, informações a respeito de um fato sobre que eu tinha ouvido falar. Ele me informou que,
durante a revolta da marinhagem portuguesa, na fragata que comandava o Sr. Taylor, o Sr. Penna se portou o mais valente e galhardamente que é póssível. E que, se
não fosse a sua desteridade, o Sr. Taylor teriaslJcumbido aó golpe de um machado
levantado sobre a cabeça do comandante, tendo sido o Sr. Penna quem apanhou o
golpe no braço. Disse-me, mais, que, nessa ocasião, outro marinheiro apanhou, também, um golpe que era dirigido ao Sr. Taylor. Sabendo destes dois fatos, o almirante francês foi a bordo da fragata, e pediu que queria conhecer os dois bravos que
haviam, com risco de vida, salvado o seu comandante. Foi-lhe apresentado o marinheiro inglês que havia praticado este ato de coragem e devotação, e igualmente o
voluntário, o Sr. Penna. Ao marinheiro o almirante francês deu duas onças de ouro,
em sinal do apreço que fazia daquela ação ta:o brilhante, e ao Sr. Penna apertou a
mão e ofereceu-lhe a sua amizade, porque não havia de dar dinheiro a um homem
que era reputado oficial. Ofert:ceu-lhe a sua amizade, apertou-lhe a mão, e disse que
tomava nota de tanta bravura e gentileza do Sr. Penna.
Sirva este fato para provar ao nobre Ministro da Justiça a importância que
têm na Armada os voluntários, a ponto de serem equiparados aos oficiais, não só na
nossa Marinha, como na Marinha francesa. Entretanto, é a este homem que o nobre
Ministro da Justiça, não contente de perseguir por modo tão estranho, ainda veio
nodoar a sua vida pública, com mruüfesta injustiça, porque o que S. Exa. disse a
este respeito podia reverter em desdouro de aliados seus e do Governo, que se prestou a ações menos honestas para protegê-los.
Entretanto, Senhores, eu quisera que o nobre Ministro me dissesse se este
voluntário da Independência, este homem cuja dedicação à disciplina e boa ordem
ia sacrificando a sua vida, se este homem - digo - ainda é moço de vassoura.
Depois do que eu disse nesta Casa, fui procurado por pessoas da fam11ia
do Sr. Penna. E, assim, como me prestei nessa ocasião para censurar o Sr. Ministro
da Justiça e advogar a causa daquela vítima, prestei-me, no meu gabinete, a fazer
um requerimento ao Imperador, mostrando por documentos quanto tinha dito, e
pedindo reparação. Não sei, até hoje, que resultado teve semelhante requerimento.
O que sei é que o apresentei à repartição da Marinha e que ele foi devolvido à pohcia do nobre Ministro da Justiça.
No tópico antecedente do meu discurso, comemorarei a depuração que
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talvez o nobre Ministro da Justiça intentava contra a Escola de Medicina, e também
tinha em vista o procedimento da polícia do nobre Ministro para com aquela Escola, dirigindo-se ao diretor, contra todos os estilos da Casa, e pedindo informações
a respeito de estudantes. O nobre Ministro não negou, na Casa, que a polícia tivesse
oficiado ao diretor da Escola de Medicina, especialmente, a respeito de um indivíduo. S. Exa. leu um ofício que disse que fora dirigido ao Chefe de Polícia, e perguntado-se-lhe a data do ofício, não se atreveu a dizê-lo, expressamente, e disse: "Creio que é de 7 de julho. "Entretanto, o que eu, talvez, podia provar ao nobre Ministro é que esse ofício da sua polícia, qualquer que seja sua data, foi entregue na
Escola de Medicina logo no dia seguinte ao em que tiveram lugar às bravos nas galerias. E o certo é que várias pessoas avisaram a um indivíduo, vítima designada das
perseguições da polícia, que éle era o objeto do ofício. O certo é que, dirigindo-se
o Sr. Alves Branco ao diretor da Escola de Medicina, o diretor lhe disse que o ofício não era a respeito dele, mas de outros. Por conseqüência, ou há algum equívoco a respeito das datas, ou há dois ofícios da polícia. Mas, em todo o caso, o Sr.
Alves Branco não pode merecer a censura que lhe irrogou o Sr. Ministro da Justiça,
por dirigir-se ao Chefe de Polícia, sabendo que o Chefe de Polícia procurava esmerilhar qual era o seu comportamento.
Fique certo o Ministério de que não há de ser com perseguições desta natureza que há de ganhar o apoio da Nação e do País; há de ser seguindo uma vereda
inteiramente contrária. Então, é que os cidadãos, particularmente aquela classe de
cidadãos que está mais em circunstâncias àe avaliar o comportamento dos ministros,
pela sua ilustração, pela independência do seu julgamento - como essa brilhante
mocidade estudiosa que freqüenta as nossas academias - irão ·apoiá-lo. É só por
meio de uma política liberal e generosa que o Governo pode conquistar as sirnpatias
desta classe interessante da sociedade, desta classe que se prepara para tomar, na
política do País, a interferência constitucional que lhe compete, e que há de caberlhe.
Eu desejava também que o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou
algum de seus colegas, me dissesse que ainda está vaga a presidência da Província do
Rio de Janeiro. É sem dúvida extraordinário que há quatro meses, tendo-se demitido o Sr. Souza França, até hoje não se achasse no Rio de Janeiro um homem digno
de ser presidente. Já durante o Ministério de 1840 apareceu um fato semelhante. O
nobre Ministro da Justiça era o Presidente da Província; entrou para o Ministério, e a
presidência ficou inteiramente ocupada pelo Vice-Presidente. O nobre Ministro
não ficou demitido; continuou .a ser Presidente do Rio de' Janeiro em comissão no
Ministério; era presidente vitalício do Rio de Janeiro; e, embora vá exercitar outros
empregos, a presidência lhe compete como desembargador na sua relação, que, sendo nomeado para Presidente da Província, deixa a relação, mas em todo o tempo
que perder o emprego de' Presidente volta para a relação.
·
Ora, creio que serneL~ante fato não só pode servir para interpretar mal o
caráter do nobre Ministro da Justiça, porque se acreditará que a influência de que
alardeia na Província do Rio de Janeiro é fundada, unicamente, na presidência, e
que S. Exa. tem medo de perder aquele meio de influência sobre a Província, ou
pode também significar que o nobre Ministro da Justiça não acha entre os seus cor272

religionários do Rio de Janeiro nenhum que seja capaz de ser presidente dela. Presidente da Província do Rio de Janeiro o Sr. Paulino José Soares de Souza! Eu desejava saber qual é a razão. Deve ser razão fundada em utilidade pública. A Constituição diz que todas as províncias têm o seu presidente. Os vice-presidentes são para
as faltas repentinas que o Governo não pode de pronto acautelar; mas, no momento
em que chegou ao Governo o conhecimento de que está vaga uma presidência, ele
deve apressar-se, imediatamente, para a preencher. A Constituição assim o quer.
Eu pretendia dizer também alguma coisa a respeito dos despachos que tiveram lugar ultimamente. Não falarei a respeito da senhoria dada à Câmara dos
Deputados, ou, antes, direi sempre alguma coisa.
Direi primeiro alguma coisa sobre a senhoria e excelência dada à Câmara
dos Deputados e ao Senado. Eu entendo que o Ministério podia agraciar a alguns
Deputados e Senadores, mas suponho que infringiu a Constituição dando um título à Câmara dos Deputados e à dos Senadores. A Câmara dos Deputados e a dos
Senadores não têm título senão: Augustos e dignz'ssimos Srs. Representantes da Nação - a Constituição não dá mais privilégio ou título algum. Os títulos e condecorações devem ser dados em remuneração dos serviços prestados ao Estado, dados,
porém, ao indivíduo que presta estes serviços; as Câmaras não prestam serviços, fazem seu dever. Demais, se o Ministério entende que o Poder Moderador pode agraciar os dois ramos do Poder Legislativo, o Senado e a Câmara dos Deputados, então os Senadores e Deputados puderam entender que podem agraciar o Poder Executivo. Ora, já se vê que inconvenientes podem resultar de uma inteligência desta
natureza. O Poder Legislativo compõe-se de duas Câmaras; ora, poderão as duas Câmaras decretar que o Imperador tenha outros títulos que os que lhe competem pela
Constituição? Não. Do mesmo modo não pode o Poder Executivo, nem mesmo o
Poder Moderador agraciar aos ramos do Poder Legislativo, e muito menos o Ministério; porque, agraciando as Câmaras, coloca-se acima delas, e aprecia o seu merecimento. Creio que o inconveniente de tal procedimento é evidente.
Ora, o nobre Ministro da Justiça não foi suficientemente explícito quando falou nesta Casa a tal respeito. Li um despacho no Jornal do Commercio que
dizia que se concedia o tratamento de senhoria aos Deputados que assistissem à
solenidade da coroação e sagração do Imperador. Não me foi possível assistir a essa
solenidade, e ainda que assistisse, não iria tirar o título de uma graça qualquer que
o Ministério atual me conferisse; entretanto, podem alguns outros não pensar como
eu, e querer tirar o título. Eu desejava que o nobre Ministro da Justiça houvesse
de explicar, ou o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros, como hão de proceder
os nobres Deputados que quiserem tirar seus títulos; porque, à vista do despacho,
devem provar que assistiram a essa solenidade. Não se fez chamada; não com ta que
o rei de armas, o arauto, o passavante ou alguém tomasse nota dos que assistiram;
e se o título tiver de ser passado em conseqüência de atestados de alguns destes sujeitos, será bom que os nobres Ministros o digam, para que alguns amigos seus, que
talvez não comparecessem, possam tirar título. Em outra ocasião discutirei a respeito da Ordem da Rosa.
Discutirei igualmente em outra ocasião a inconveniência com que foram
distribuídos alguns dos despachos, e especialmente a tendência do Ministério, apa273

recendo em tudo, até nos nomes dos lugares de que deu títulos. Mencionarei o título de Barão da Barra Grande, dado ao muito digno ex-regente, o Sr. General
Lima. Creio que a Barra Grande é um lugar em que o nobre General combateu os
insurgentes que em Pernambuco pegaram em armas na ocasião da dissolução da Assembléia Constituinte. Ora, eu suponho que o Ministério podia galardoar os serviços do nobre General Lima (e talvez não os devesse galardoar tão mesquinhamente),
sem comemorar as nossas discórdias civis. Eu me recordo de que Ney teve o título de
Príncipe da Moscova; outros generais de Napoleão tiveram títulos tirados dos nomes das batalhas em que se ilustraram pelo seu valor; mas não me recordo de que
Napoleão, ou algum outro governo, desse títulos em que se comemorassem as discórdias civis. Na França, por exemplo, é bem sabida a importância que tinham a
guerra da Vendée e os serviços distintos e extraordinários que alguns generais de Napoleão prestaram ao novo governo; mas, restabelecida a paz na Vendée o governo
francês não procurou eternizar a memória daqueles serviços, dando títulos que
recordassem as discórdias civis, que todo governo esclarecido e justo deve procurar
apagar. Por conseqüência, por este lado, vê-se o inconveniente do título de Barão
da Barra Grande.
Eu, naturalmente, terei de falar outra vez no orçamento da repartição dos
Negócios Estrangeiros; reservo para então outras observações que tenho a fazer.
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RESPOSTA A MACIEL MONTEIRO,
Ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros

Sessão de 3 de agosto de 1841
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, o gênio acurninoso do nobre Deputado
pela Província de Pernambuco, prevalecendo-se das vantagens momentosas de sua
posição, excogitou toda sorte de argúcias contra o insignificante indivíduo que ora
implora a indulgência da Câmara. Atordoado com os golpes da eloqüência do nobre
Deputado, cujos vôos aristotélicos subjugaram a atenção de V. Exa., da Câmara, das
galerias e a minha, eu retirei-me da Casa, resolvido a ir esconder, nas matas virgens
da minha Província, a vergonha da derrota por que havia passado. Mas, os burricos
não tinham chegado ainda, e por isso tive de continuar a aparecer na Câmara;
em tais circunstâncias, tenho de responder às observações que o nobre Deputado
fez a respeito de algumas palavras minhas.
Impossível me é acompanhar o nobre Deputado em toda a viagem diplomática que fez no seu discurso, embarcando-se na Secretaria dos Estrangeiros, e de
lá dirigindo-se ao Sul e Norte do Império e, finalmente, atravessando o Atlântico.
Eu não tomarei em consideração, senão o que me é mais essencialmente dirigido.
Não poderei, nessa missão diplomática que o nobre Deputado teve em vista, proferindo o discurso de ontem, servir ao nobre Deputado nem de adido, nem de secretário. Lamento, porém, que o nobre Deputado, tendo feito tantas excursões externas, não se lembrasse de dirigir-se por algum dos afluentes do Prata ao interior da
Província de Mato Grosso, para verificar as imensas riquezas que poderemos tirar
dessa Província, e mesmo para designar os lugares mais apropriados em que se estabelecessem no interior do Brasil arsenais de Marinha. Mas não desespero que o
nobre Deputado ocupe ainda a atenção da Câmara a este respeito, porque bem
pode ser que o faça na discussão do orçamento da Marinha, imitando o que já em
outras eras praticou.
Sr. Presidente, o nobre Deputado pela Província de Pernambuco apresentou-se este ano na Câmara com urna missão inteiramente inovadora. A Câmara, de
certo, não terá perdido da memória os precedentes que o nobre Deputado tem procurado estabelecer, precedentes inteiramente novos, inteiramente contrários ao
sistema representativo. Mencionarei, especialmente, a maneira por que o nobre
Deputado se pronunciou contra o direito de cerisura, quer~ndo que não fosse lícito aos membros do Corpo Legislativo analisar, censurar o comportamento dos
Ministros, dando-nos apenas a faculdade de exigir o cumprimento da lei da responsabilidade, acusando os Ministros pelos atos contrários à Constituição e às leis.
Lembrar-se-á o nobre Deputado de que este princípio inconstitucional que ele pre275

tendeu fun(lar não foi combatido, unicamente, pela minha voz insignificante nem
tão-somente pelas vozes eloqüentes dos meus nobres aliados; foi, porém, estigmatizado, também, por inteligências culminantes do lado sob cujas bandeiras serve o
nobre Deputado. E o nobre Deputado teve de recuar neste sistema, que parecia ter
encetado para estabelecer precedentes novos. Entretanto, o nobre Deputado, dias
depois, aparece de novo, pretendendo firmar precedentes de semelhante natureza.
Refiro-me, Senhores, às palavras que o nobre Deputado dirigiu à ilustre Comissão
do Orçamento, declarando que a nobre Comissão, sobretudo quando se tratava do
orçamento dos Negócios Estrangeiros, não devia proceder levianamente, sem
consultar os Ministros.

O Sr. Maciel Monteiro -Não disse tal.
O SR. OTTONI - O nobre Deputado estranhou - e isto não vem no Jornal- que as reduções da nobre Comissão montassem à quarta parte da totalidade pedida pelo Ministério; daqui tirou o argumento da severidade da Comissão, e disse
que não devia a Comissão apresentar um parecer desta natureza, sem consultar o
Ministério.

O Sr. Maciel Monteiro -Está enganado.
O SR. OTTONI -Creio que isto está exarado no Jornal.

O Sr. Maciel Monteiro -Em outros termos.
O SR. OTTONI- O nobre Deputado confessa que vem em outros termos,.
mas a idéia é a mesma. (Lê.) Pois bem, esta rigorosa obrigação que o nobre Deputado supõe na Comissão é que não sei em que se funda, sendo um precedente inteiramente novo, inteiramente de acordo com os outros precedentes que o nobre
Deputado tem procurado firmar. Eu, pelo contrário, quisera que as Comissões
do Corpo Legislativo tivessem o menor contato possível com os Ministros, e quisera
sempre evitar essas conferências clandestinas. O Ministério entenda-se com as Câmaras, publicamente, traga os seus orçamentos, justifique os seus pedidos, apresente os seus relatórios. Se esses pedidos não são razoáveis, na opinião da Comissão, se
a Comissão precisa de esclarecimentos, peça-os à repartição competente, por intermédio da Câmara. À vista desses esclarecimentos, ventilar-se-á na Câmara quem
tem mais raza-o - se o Ministro, ou a Comissão que fez as reduções. Não acho bom
destruírem-se no arquivo as objeções que possa haver contra as propostas do Governo; é inutilizar a vantagem das discussões:
Sr. Presidente, havia eu acompanhado a nobre Comissão na censura que
fez ao Ministério de Estrangeiros, por haver criado novos adidos para a Secretaria.
O nobre Deputado, imitando o nobre Ministro de Estrangeiros, pareceu-me querer
justificar este ato, citando o exemplo da Secretaria da Justiça. Já o nobre Deputado, que foi Ministro do Império, mostrou que não havia a paridade que supõe o
nobre Deputado; que na Secretaria da Justiça não se haviam criado adidos, e mais
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que, havendo excesso de serviço e de expediente, pagou-se a alguns indivíduos para
coadjuvar os trabalhos da Secretaria. Creio, pois, que isto é coisa muito diferente;
não é criar um lugar e marcar ordenado. Mas, ainda que fosse idêntico, o que cumpria era provar a legitimidade do ato, e não que ele tinha sido praticado por este ou
aquele indivíduo.
Mas o nobre Deputado procurou demonstrar que, estando revogado o
art. 45 da Lei de 1830, que havia proibido ao Governo preencher os lugares vagos
da Secretaria, podia o Governo fazer essa nomeação. Se o nobre Deputado refletir
bem, não só no artigo da Lei do Orçamento de 1838, como depois, no artigo da Lei
de 1839, em que se suspendeu ao Governo a autorização para levar a efeito a reforma, verá que o art. 45 da Lei de 1830 está revogado, unicamente, na parte em que
inibe o preenchimento das vagas. Poderia o Governo criar adidos e outros empregos
na Secretaria, enquanto esteve na plena autorização dada na Lei do Orçamento de
1838: mas antes que o Governo levasse a efeito a reforma para que estava autorizado, sabe o nobre Deputado que passou a Lei do Orçamento de 1839, determinando que tal reforma não tivesse lugar, sem aprovação da Câmara.
Portanto, a este respeito, estão em pé os argumentos que apresentei e a
censura que ftz ao nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Comissões mistas. O nobre Deputado por Pernambuco também não concorda com a Comissão na justiça de suprimir a quantia consignada para os membros
da Comissão Mista brasileira e portuguesa. Mas a nobre Comissão não perdeu as suas
observações nem o tempo que empregou em examinar este negócio, porque o nobre
Deputado já concedeu que, atualmente, os membros da Comissão não têm direito
aos vencimentos. Entretanto, desejava que o nobre Ministro me informasse se eles
continuam ou não a perceber esses vencimentos, porque consta-me que eles os percebem, quando os seus trabalhos expiraram, segundo disse o nobre Ministro.
O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros - Estão a expirar daqui a seis
meses.
O SR. OTTONI - Bem, mas eu desejo que o nobre Ministro me diga se, no
caso de expirarem os trabalhos da liquidação relativa ao artigo 89 do trabalho, não
estando ainda os comissários portugueses completamente autorizados para entrar na
liquidação a que se refere o art. 39 da Convenção Adicional, continuaram esses empregados a vencer ordenados.
O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros- É provável.
O SR. OTTONI - Mas, entretanto, o nobre Ministro acha também provável que não se entre nessa liquidação, visto que declarou à Câmara que tencionava
encetar arranjos diplomáticos, ou continuar arranjos já encetados, ultimados os
quais, tornar-se-ia desnecessária semelhante comissão. Por conseqüência, se o nobre
Ministro pretende entrar nesses arranjos, se eles se fazem em três ou quatro meses, a
Comissão Mista, durante o ano financeiro para que se decreta esta lei, é de supor
que não tenha que fazer, porque a sua missão estará acabada, então.
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Devo mais notar à Câmara que, quando o artigo 3<? da Convenção Adicional declarou que a comissão que fosse encarregada de liquidar os prejuízos que ti'
vessem os súditos das duas altas partes contratantes examinaria, também, as contas
ou indenizações que pudessem ter lugar por causa da remessa de tropas e outros
objetos, supôs encarregar isto a uma comissão que já existia.
O Sr. Maciel Monteiro -Está enganado.

O SR. OTTONI - Então, está enganado o nobre Ministro dos Negócios
Estrangeiros.
O Sr. Maciel Monteiro - O Tratado manda nomear uma comissão especial.

O SR. OTTONI - Então, não é a que existe. Mas, em todo o caso, digo
que, pretendendo o nobre Ministro entrar em arranjos diplomáticos, ou havendo
esses arranjos já encetados, não vejo necessidade para se marcarem ordenados, porque estou convencido de que a vantagem que se tira, levando esses arranjos diplomáticos talvez um ano, é a de os comissários continuarem a perceber, em santo
ócio, os seus ordenados.
O nobre Deputado por Pernambuco quer que a Repartição dos negócios
estrangeiros seja, em todo o caso, dotada com meios mais amplos, para que com
esta dotação mais ampla possam os diplomatas conseguir certos resultados que,
sem esses meios pecuniários, não obteriam. Convenho com o nobre Deputado que,
em casos excepcionais, quando um diplomata vai encarregado de alguma missão extraordinária e especial, precisa ser dotado mais largamente; mas, que ordinariamente seja preciso pôr à disposição do diplomata dinheiro, para obter muitas vezes
comunicações insignificantes, é no que não posso concordar.
Há casos, por exemplo, em que uma nação, para obter um tratado vantajoso com uma outra, onde podem ter largo consumo os gêneros de sua indústria,
se acha dificuldade na confecção deste tratado, manda um diplomata especialmente
encarregado de negociá-lo.
Ora, sem dúvida, este diplomata deve ser dotado com meios mais largos,
porque, aparecendo na corte onde vai negociar, com o fim de obter resultados vantajosos para a sua nação e seu governo, precisa entender-se com toda a corte, com
todas as pessoas que têm influência no governo; e, se o país é constitucional, nas
Câmaras e, muitas vezes, por meio de chás, de mesuras diplomáticas, e por algumas
outras maneiras, conquistam-se simpatias valiosas, simpatias que fazem com que
indivíduos do país onde se acha o negociador se prestem, no entender desse negociador, de tal maneira como se fossem seus compátriotas. Ora, em casos desta natureza, em missões assim excepcionais, é sem dúvida necessário que o diplomata seja
dotado com quantias avultadas. Mas nos casos ordinários, não. Nestes, o diplomata
deve ter um ordenado tal que o habilite para aparecer não inferior aos outros agentes diplomáticos na corte junto à qual tem de representar o seu país. A este respeito, creio que os nossos diplomatas não estão mal aquinhoados; pelo contrário, na
opinião de pessoas entendidas, os nossos enviados - por exemplo, o de S. Peters278

burgo - têm um ordenado superior à representação que têm de fazer. Creio que a
nobre Comissão até propõe a redução de 2 contos no ordenado do nosso Ministro
na Rússia.
O nobre Deputado disse que eu tinha escarnecido da proposição do nobre
Ministro, quando sustentou a necessidade de se obterem, na Europa, certos mapas e
documentos que podiam ser precisos, já para servirem de argumento quando se tratasse de limitação do Brasil com os países confinantes, como para outros fins. Perdoe-me o nobre Deputado, eu não escarneci da proposição pela maneira por que supõe o nobre Deputado. Em primeiro lugar, eu censurei que o nobre Ministro pretendesse justificar a avultada quantia de 80 contos que pede para uma missão importante, dizendo que a pedia, também, englobadamente, para estes objetos. À vista
desta confissão, eu disse que, dotado o Governo, assim, com meios largos, poderia,
verbi gratia, o nosso encarregado de negócios ser vítima de alguma logração famosa,
em Paris. Fui levado a fazer esta observação, pela maneira misteriosa com que o
nobre Ministro falou a este respeito, lendo um ofício de um dos nossos diplomatas,
que o nobre Deputado quis dar a entender ser o nosso encarregado de negócios em
Portugal.
O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros faz um aceno negativo.

O SR. OTTONI - Mas, pelas frases destacadas desse ofício que o nobre
Ministro leu com ar misterioso, convenéi-me de que se tratava de alguns documentos de que o Ministério julgasse precisar, e que se tinham de obter em França. Nesta
circunstância, para mostrar ainda mais a força do perigo a que podíamos estar sujeitos, votando esta consignação ampla, comemorei o fato de documentos apócrifos, de falsos mapas, fabricados na França, ou por ordem do governo francês,
ou por algum especulador, para ganhar dinheiro do mesmo governo.
Mas, se convém dar meios ao Ministério para se obter este resultado, é
preciso, sem dúvida, que a Câmara marque o quantum do sacrifício que cumpre que
os cofres públicos façam para semelhante objeto. Assim, será a Câmara coerente
com os princípios que já estabeleceu, votando uma consignação semelhante. Eni
uma das leis do orçamento anteriores, vem uma quota determinada para o Governo
obter cópia do arquivo português. Já se vê, portanto, que especialmente o que censurei foi o englobamento, foi a insinuação que o nobre Ministro fez de que podia
afastar esta avultada quantia, empregando-a em mapas e documentos, em cuja pesquisa enxerguei o perigo de sermos vítimas de um grande logro.
Quisera, pois, que o nobre Ministro não justificasse desta maneira o pedido
de 80 contos. Quisera que, se a Câmara - como creio -está compenetrada cia importância da missão a que se refere o nobre Ministro, houvesse um artigo especial
na Lei do Orçamento, consignando ao Governo um crédito para alguma missão importante, porém, com a declaração de que o Governo, no caso de não se realizar
esta missão, não possa despender os fundos a seu bel-prazer em outros objetos, objetos insignificantes, para os quais a Câmara nunca votaria quantia tão avultada.
Creio que nada pode haver mais razoável do que esta observação. Não mando emenda, porque emendas que partem do lado a que pertenço não serão aceitas; mas, se
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acaso algum dos nobres Deputados que têm a fortuna de apoiar o Ministério quiser
mandar uma emenda neste sentido, julgo que fará grande serviço ao País.
Mas, não é somente para a compra de mapas que o nobre Ministro quer os
80 contos; é também porque o Governo precisa mandar animar a emigração da Europa para aqui, o que se obtém com que se escrevam artigos nos jornais de crédito.
O nobre Deputado por Pernambuco nos explicou que, a este respeito, por exemplo,
a Revista dos Dois Mundos, publicação muito acreditada, não admitiria artigos que
exigissem uma dissertação especial sobre objetos relativos ao Brasil, senão por muito dinheiro. Mas, Sr. Presidente, creio, como já disse, que para o efeito de prevenir
os ânimos da população da Europa, disposta a emigrar, estes artigos de jornais
são insignificantes, sobretudo quando um jornal pode dizer que tal outro jornal
publica, por dinheiro, artigos tendentes a favorecer a emigração para o Brasil. Sabese que todos os diretores de publicações periódicas, na Europa e em toda a parte,
têm êmulos que procuram por todas as maneiras rebaixar aquelas produções literárias que não aprovam. Quando se souber, pois, que os agentes da Revista dos Dois
Mundos estão em contato com a Chancelaria brasileira, não faltará algum outro
jornal que se apresse em comunicar ao público que os artigos dessa revista são da
Chancelaria brasileira; e, certamente, vêm esses artigos a ter muito menos valor.
Sr. Presidente, eu tenho muito receio de pôr o Governo do Brasil em contato com os jornalistas da Europa. Nós temos o exemplo do que nos sucedeu com o
Padre Amaro. Para que havemos de ir autorizar, sem necessidade, o dispêndio com
jornalistas que podem ser empregados, exclusivamente, em fazer guerra às instituições do País, como o foi o célebre Padre Amaro? Este escritor, em contato com a
Legação brasileira, recebia dela os fundos, não só para desacreditar as nossas instituições, como até o Brasil; e este exemplo me faz muito pouco desejoso de autorizar o nobre Ministro a mandar escrever artigos nos jornais da Europa.
Sr. Presidente, nós temos já na Lei do Orçamento consignado uma quantia
para uma colônia industriosa, que pretende vir estabelecer-se no nosso País; votei
contra essa consignação, e talvez a esse respeito tenha ainda, na terceira discussão,
de fazer algumas observações. Parece-me que não é este o meio de conseguir-se o
fim que a Câmara procura atingir. Talvez, para o ano, alguns saint-simonianos, aproveitando o exemplo que a Câmara acaba de dar, venham-nos pedir algum socorro,
para estabelecer também uma colônia saint-simoniana. Mas, em todo o caso, o que
tenho de lamentar é que para outros países a emigração aflua constantemente, não
achando ela outro favor, senão a proteção das leis. O que tenho de lamentar é que,
por exemplo, os Estados Unidos tirem vantagem da emigração que entra pelos seus
portos, vendendo as terras aos emigrados, e que nós precisemos ainda pagar aos
europeus que quiserem vir para o nosso País, para que nos façam o favor de ser
nossos concidadãos!
O nobre Deputado por Pernambuco, continuando a apoiar os meios propostos pelo Governo, com o fim de promover a emigração para o Brasil, combatendo a proposição que eu emiti de que somente quando a Constituição e as leis fossem uma realidade no nosso País, quando pudessem servir de salvaguarda ao emigrado industrioso, é que a emigração teria lugar, o nobre Deputado, combatendo-me,
caiu em contradição flagrante, porque, na continuação do seu discurso, veio combi280

nar comigo, declarando que, quando estivessem abafadas as facções, quando o triunfo da lei tivesse lugar, é que a emigração havia de concorrer para o nosso País.
O Sr. Presidente - Observarei ao nobre Deputado que é chegada a hora da
eleição da Mesa. Pode depois continuar.

O SR. OTTONI - Se V. Exa. me permite, concluirei este tópico, e depois
continuarei o meu discurso.
Mas, dizia eu, se estas são as vistas do nobre Deputado, para não cair em
contradição, devia retirar o seu apoio aos planos do nobre Ministro, e fazer com que
todos os nossos esforços convergissem para que a Constituição e as leis fossem uma
realidade no Brasil; porque, verificado isto, segundo a mesma opinião do nobre
Deputado, e segundo a minha, a emigração não faltará.
Mas o nobre Deputado, para explicar a sua opinião, mencionou a anistia
concedida a dois indivíduos, um do Pará, e outro da Bahia. O nobre Deputado teve
a pouca generosidade de classificar como assassinos homens que, aliás, aos olhos da
lei são tão inocentes como o nobre Deputado e eu.
Muitos Senhores- Não, não!

O SR. OTTONI - Aos olhos da lei.
O Sr. Maciel Monteiro - Tão inocentes como eu, não!, como o nobre
Deputado ...

O SR. OTTONI - O nobre Deputado continua a praticar, no seu aparte,
aquilo para que a sua educação o autoriza a meu respeito. Diz que são tão inocentes como eu, mas não como o nobre Deputado! Se o nobre Deputado não tem mais
que me dar, isto mesmo aceito, porque cada um dá o que tem. Respondo, somente,
por esta maneira ao insulto do nobre Deputado.
O Sr. Maciel Monteiro -Não insultei, reagi.

O SR. OTTONI - Respondo somente por esta maneira ao insulto do
nobre Deputado, e creio que a Câmara aprovará a minha moderação.
O Sr. Maciel Monteiro - Responda como quiser.

O SR. OTTONI -Neste lugar, não responderei por outra maneira; mas se
o nobre Deputado me dirigir iguais insultos em outra parte, eu poderei responder
de outro modo. Se o nobre Deputado não tem mais que me dar, aceito isto mesmo.
Mas, ofereço a minha vida e não tenho medo que ela seja confrontada nem com a
do nobre Deputado, nem com a de quem quer que seja.
O nobre Deputado, dizia eu, estigmatizou pouco generosamente indivíduos que, na conformidade da anistia, se a Constituição, se as leis fossem uma
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realidade no nosso País, tinham direito a não ser assim tratados. Mas, Sr. Presidente,
não será uma objeção contra a emigração a ftlta de fé com que o Governo procedeu, a respeito desses indivíduos, retirando a palavra imperial, em virtude da qual
haviam sido anistiados? Sem dúvida. Quando o estrangeiro industrioso vir que o
Brasil é ainda um país em que a anistia, finnada pelo punho do Monarca, não é
bastante para garantir os anistiados da perseg Lição ministerial, esse estrangeiro não
procurará semelhante país: e tristes e muito tr ;tes podem ser as conseqüências de semelhantes atos ministeriais, aprovados pelo n Jbre Deputado! Se, acaso, o Governo
se julga autorizado a violar a anistia, a respei ·o de quaisquer homens implicados na
rebelião da Bahia ou Pará, com igual :mtori ação o poderá fazer, por exemplo, a
respeito dos do Rio Grande. Parece que Bentc Manoel já tinha apreensões de que se
teria de organizar umMinistério assim, falto de fé, quando recusou acreditar na simples palavras do Presidente, competentemente autorizado para anistiar, e exigiu que
lhe fosse a anistia assinada pelo punho do Imperador. Mas respeitará o Ministério
uma anistia nesta circunstância? Tanto direito tem para violar uma, como outra.
O Ministério parece que, com atos desta natureza, quis fechar a porta a toda espécie
de conciliação com qualquer dos indivíduos que estejam com as annas na mão, contra a integridade do Império.
Mas o nobre Deputado, continuando a nos indicar os meios por que a emigração pode ser promovida no Brasil, quais são os estorvos que cumpre retirar, fez
ver que não poderá haver emigração para um país, enquanto houver quem faça crer
que o Governo protege os não nascidos no País. Ora, acho um verdadeiro contrasenso estas palavras do nobre Deputado. De duas uma: ou as palavras daqueles que
fazem crer que o Governo protege, exclusivamente, os não nascidos no País são
acreditadas nas nações estrangeiras, ou não; se não são acreditadas, não podem ter
influência alguma para a emigração ou não-emigração. Mas, supondo que nos países estrangeiros se acredita que o Governo dá esta proteção exclusiva, ao menos no
país a respeito de cujos filhos possa ter havido tais insinuações, isto deve ser um motivo para a emigração aumentar. Eu creio, por exemplo, que durante o Ministério
de 24 de Julho, o espírito público português, animado, pelo que diziam os jornais,
como a Revolução de Setembro, não seria muito propenso à emigração para o
Brasil. Sabe o nobre Deputado que a Revolução de Setembro declarou que ó Ministério de Julho se apoiava em um clube de mulatos que pretendia roubar os portugueses e matá-los. Ora, publicando doutrinas tais a Revolução de Setembro contra o Ministério de Julho, não podia ter lugar, de maneira nenhuma, a emigração.
Desgraçadamente, essas doutrinas eram copiadas de. artigos que a Oposição, que
hoje governa, escrevia em um peri6dico desta Corte.

Os Srs. Limpo e Marinho - Apoiado.
O SR. OTTONI - E antes de continuar no meu raciocínio a este respeito,
notarei que a retirada do Gabinete de 24 de Julho era, já dois ou três meses antes,
anunciada em Portugal pelos jornalistas portugueses, e anunciada como um triunfo
especialmente português, porque dizia aquele periódico que a retirada do Ministério era favorável, especialmente, aos portugueses. E alegava a .razão de que, além
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de salvá-los do clube dos mulatos, que apoiava o Ministério de Julho, c?m outro
Ministério poderia o governo português obter algum tratado vantajoso. E observação que não posso deixar de fazer, chamando a atenção do nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros para esta manifestação da imprensa portuguesa.
Entretanto, a acreditarem-se as palavras que o nobre Deputado diz que se
têm proferido, fazendo crer que o Governo protege os não-nascidos no País, a Revolução de Setembro terá de dirigir, agora, suas felicitações ao Ministério, onde existe
um membro que já foi apregoado no Parlamento português com o título de estrela brasileira, que nesta Casa com o nobre Deputado por Pernambuco tinha advogado a causa de Portugal, como se fossem verdadeiros portugueses. Em tais circunstâncias, a imprensa portuguesa terá de modificar, agora, o juízo da Revolução de
Setembro, e a emigração virá a ser considerável.

O Sr. Presidente - O nobre Deputado deve terminar.
O SR. OTTONI - Eu concluirei. Em todo o caso, há um verdadeiro contra-senso nas palavras do nobre Deputado. Mas, a este respeito, eu ainda terei de dirigir-me também a V. Exa. que tocou nesta espécie. Quando falar, tomarei em consideração as observações de V. Exa. Por ora, limito-me aqui, e anuindo ao convite
de V. Exa., interrompo o meu discurso, para continuar depois.

Sessão de 4 de agosto de 1841
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, ontem, o meu discurso foi interrompido
para dar lugar à votação que elevou V. Exa. à presidência da Câmara. Ocupava-me
eu em responder ao eloqüente improviso com que o nobre Deputado por Pernambuco fez que rápidas passassem as horas da sessão de anteontem. Continuarei, agora,
a tomar em consideração as proposições do nobre Deputado.
Havia eu, em uma das sessões anteriores, mencionado os serviços prestados à União Americana, por Franklin, quando diplomata dessa república. Um nobre
Deputado por S Paulo comemorou que este grande homem fora acolhido benignamente, na Europa, e cercado de prestígio e consideração, apesar de viver com a
maior simplicidade. O nobre Deputado por Pernambuco não negou, na verdade, o
fato histórico, mas apontou as causas em virtude das quais tanta consideração recaía
sobre o diplomata americano, causas verdadeiras, pois que tódo mundo sabe que era
ele enviado de um país cujos princípios começavam a germinar, no seio da população francesa; e, naturalmente, Franklin havia de ser recebido com a afabilidade a
mais especial. Mas o nobre DeputadO disse que os Franklins são poucos. Convenho
com o nobre Deputado. O homem que, como disse o nobre Deputado, descobriu o
condutor elétrico e fez outras importantíssimas descobertas na física, não terá muitos que o assemelhem.
Mas, Sr. Presidente, se não é possível encontrar Franklins a cada canto, todavia, creio que o nosso País não está em circunstâncias tão tristes, como o nobre
Deputado quis inculcar. Por este lado, temos muitas pessoas que, empregadas neste
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ramo do seiViço público, poderiam inspirar confiança nos países estrangeiros, para
animar a emigração para o Brasil. Mas o que é de lamentar é que, tendo nós, homens
de uma reputação européia, e homens conhecidos na Europa por suas alicantinas lá
e cá, estejam os primeiros em um canto e os outros também conhecidos, mas pe~as
suas alicantinas - ao menos alguns deles - sejam os que tomam a direção da política do País! Esta circunstância, de certo, não será própria para inspirar desejos à
população industriosa, estrangeira, de emigrar para o Brasil.
O nobre Deputado não se esqueceu de comemorar por diferentes vezes a
sua administração, os seiViços prestados pela diplomacia durante o seu Ministério
e, especialmente, os documentos obtidos em França nessa ocasião, etc. Eu disse já
na Casa que, se os documentos que o nobre Ministro pretende obter na Europa forem relativos à limitação do Brasil pelo lado do Oiapoque, era desnecessário qualquer sacrifício a este respeito, por estar o nosso direito a respeito do território que
atualmente ocupamos, tão claro, tão evidente, que só a mais manifesta má fé poderá
apresentar qualquer objeção contra este direito. Eu devo declarar à Câmara que esta
minha convicção não adquiri estudando a matéria nos documentos históricos e nos
livros, mas aprendi ouvindo o nobre Deputado pela Província de Pernambuco, que,
desde a sessão de 1838, constantemente, no tópico do Voto de Graças, relativo às
nossas relações externas, e na discussão do orçamento da Repartição dos Estrangeiros, nos detalha os tratados que tem havido em Utrecht, em Viena, em Paris, as convenções de 1814 e 1815, os artigos adicionais, os artigos secretos, as memórias que
D. João de Almeida dirigiu a Lord Grenville, enfim, todas essas peças. Tanto tenho
ouvido o nobre Deputado, que, se acaso, quisesse escolher um ponto, em Direito
das gentes, para fazer urna dissertação onde pretendesse brilhar, tomaria este negócio e não me seria preciso consultar os livros; porque tantas vezes tem o nobre
Deputado nesta Casa discutido a questão que estou plenamente habilitado a fazer
uma brilhante dissertação sobre o objeto. E poderia fazer o que um meu condiscípulo faria com o binômio de Newton.
Quando estudei álgebra, notava com muitos condiscípulos as dificuldades
que havia no desenvolvimento da fórmula do binômio; e como o compêndio por
onde estudávamos não era bastante desenvolvido a este respeito, um condiscípulo
lembrou-se de estudar aquela matéria em todos os compêndios que dela tratavam, e
habilitou-se otimamente para discuti-la. Em todas as sabatinas, provocava a discussão a respeito de binômio, porque tinha certeza de que, sabendo a matéria, havia de
brilhar. Teve de fazer exame e, entre os pontos que lhe couberam para escolher,
vinha o binômio e, como era de esperar, escolheu-o, e creio que se não saiu mal.
Ora, nesta circunstância estou, pelo que tenho ouvido ao nobre Deputado, para
falar a respeito da questão de Oiapoque, e poderia desenvolvê-la tão bem como o
meu condiscípulo desenvolvia o binômio (x - am "").
Continuou o nobre Deputado a desenvolver a opinião, que também é minha, de que a emigração somente afluirá para o nosso País, quando a Constituição
imperar, quando as facções tiverem sido comprimidas; e depois de um aparte meu,
o nobre Deputado declarou que compreendia debaixo do nome genérico facções
também aquelas, cujas tendências fossem para o absolutismo. Mas, como que arrependido de haver feito esta concessão, o nobre Deputado procurou demonstrar que
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também aquelas, cujas tendências fossem para o absolutismo. Mas, como que arrependido de haver feito esta concessão, o nobre Deputado procurou demonstrar que
outras eram as tendências de que a nação devia temer. O nobre Deputado não foi
muito feliz na demonstração desta proposição, porquanto citou a revolta doMaranhão como revolta democrática. Entretanto, não vi que o nobre Deputado apresentasse provas em virtude das quais possa alguém convencer-se de que a revolta do
Maranhão fosse democrática.
O Sr. Franco de Sá - Apoiado.

O SR. OTTONI - Eu tenho apoiado o nobre Deputado pelo Maranhão,
que, sem dúvida, dá uma importância notável à minha proposição, em que tal caráter não tem aquela revolta, e talvez mesmo não tivesse caráter algum político; mas
se acaso lhe quisessem dar um caráter político, tanto direito havia para lhe dar um
caráter democrático, como absolutista.
O nobre Deputado terá lembrança dos documentos extravagantes que os
estúpidos caudilhos daquela revolta publicaram e que estão consignados no Jornal
do Commercio dos anos anteriores. Neles, verá assinado o comandante da força, por
parte do absolutismo, o comandante da força expedicionária, por parte do Trono e
do altar, etc. Como, à vista de dados desta natureza, quer o nobre Deputado apresentar como democrática a revolta do Maranhão, que tanto depõe contra a civilização
de uma parte daquela Província?
.
O nobre Deputado citou a revolta da Bahia. Poderia negar o caráter democrático da revolta da Bahia com a circunstância de que os seus chefes, homens sem
importância na Província, viram-se forçados, para que a revolta pudesse progredir, a
fazer declarar nas atas que se desligavam do Governo central, unicamente, durante
a minoridade. Existe, na verdade, a rebelião democrática do Rio Grande, mas, se
existe esta rebelião, também existiu a de Panelas e Jacuípe, também existiu a rebelião de Pinto Madeira, e de certo o nobre Deputado não quererá dizer que estas revoltas foram democráticas. Por conseqüência, razão tinha eu para pedir ao nobre
Deputado que, estigmatizando as facções, compreendesse neste estigma· a facção
absolutista, que também tem pegado em armas, que também tem derramado o sangue dos brasileiros, conspirando contra as nossas instituições.
Discorrendo sobre esta matéria, o nobre Deputado, no meu entender, caiu
em uma grave contradição, supondo que podia haver ordem pública sem que a
Constituição fosse executada. Eu, Sr. Presidente, pelo contrário, entendo que não
pode haver ordem pública sem execução da Constituição. (Apoiados.) Entendo mais
que, todas as vezes que a Constituição for literalmente executada pelo Governo e
seus agentes, este fato produzirá ordem pública. (Apoiados.) Não compreendo que
a Constituição tenha vigor, que as leis sejam executadas, que o Governo e as autoridades cumpram o seu dever, se, de todas estas circunstâncias, não nasça imediatamente a ordem pública, salvo se o nobre Deputado fala de outra espécie de ordem
pública que apregoam os que se querem inculcar, exclusivamente, amigos da ordem.
Mas, creio que desta ordem pública não falou o nobre Deputado, e essa repilo eu.
Quando o nobre Deputado falava sobre este objeto, um incidente ocorreu,
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bem desagradável para mim. O nobre Deputado perguntava se havia, no Brasil,
quem se lembrasse de mudar as instituições do País, neste sentido, e eu tive a ousadia de citar o nobre Ministro da Guerra. Negou o nobre Deputado que tais tendências tivesse, em época alguma, apresentado o nobre Ministro da Guerra. Eu lembrei o Ministério de 1828 e, ultimamente, a confissão que acreditava ter feito o
nobre Ministro, nesta Casa, na sessão de 1838. O nobre Deputado julgou-se autorizado, segundo o sistema de urbanidade com que me tratou, para dizer que eu faltava à verdade. Podia o nobre Deputado fazer ver que havia engano da minha parte;
que eu' tirava das palavras do nobre Ministro uma indução pouco lógica, e isto
estava nas regras da urbanidade e da boa educação. Mas, dizer que eu faltava à verdade, creio que não estava no direito do nobre Deputado. O nobre Deputado teve
a bondade de retirar esta frase, mas, no fim do seu discurso, insistiu a respeito dela,
e é por isso que eu de novo comemorei esta circunstância. Não reagirei contra o nobre Deputado. A este respeito, remeto-me a tudo quanto disse ontem, respondendo
a um aparte que o nobre Deputado me dirigiu, e julgo, assim, ter respondido à falta
de delicadeza com que o nobre Deputado me tratou.
Sr. Presidente, quando vi assomar-se o nobre Deputado por tal maneira
contra mim, confesso que fiquei assombrado e entendi que algum motivo, de certo,
havia que excitasse as iras do nobre Deputado. Fiz exame de consciência, e acheime inteiramente inocente, a respeito do ilustre Deputado. Estudando, porém, o
discurso do nobre Deputado, reflexionando, especialmente, sobre o modo por que o
nobre Deputado proferiu certas palavras em que talvez j'ulgou lançar-me algum estigma, inculcando, pelo modo de pronunciar estas palavras, que elas tinham uma significação mais lata que a natural; e, demais, observando que essas palavras são continuamente reproduzidas no periódico oficial do nobre Ministro da Justiça, concluí
que o nobre Deputado, naquele jornal, foi beber os motivos da zanga com que me
tem tratado, há dias, a esta parte. Mas eu peço ao nobre Deputado que, se tal é
a origem da inimizade que me mostra, não me julgue sem me ouvir. Eu noto que
esse jornal do nobre Ministro da Justiça me tem conferido a paternidade de outro
jornal, onde algumas facécias têm aparecido, especialmente, a respeito da fantasia
com que o nobre Deputado trajou-se nas últimas festas. Ora, se é este o motivo, eu
declaro solenemente ao nobre Deputado que estou inocente, completamente inocente. Nem podia dizer coisa alguma a semelhante respeito, porque, não me tendo
sido possível comparecer às solenidades que ultiman1ente tiveram lugar, mal podia
eu saber mesmo qual era a cor da casaca com que o nobre Deputado apareceu, se
era azul ou escarlate. Por conseqüência_. se este é o motivo das iras do nobre Depu·
tado, tem ele obrigação de absolver-me e bata a outra porta.
Sr. Presidente, fui tanto mais facilmente inclinado a ajuizar desta maneira
quanto, não tendo cometido ofensa alguma contra o nobre Deputado, para tirar a
ilação que mencionei, podia eu também dirigir-me pelos precedentes do nobre
Deputado. Eu recordei-me de que, já nesta Casa, o nobre Deputado, em uma das
sessões anteriores, tratando-se da demissão de um benemérito oficial da nossa Secretaria - que se procurou demitir para acomodar a um afilhado -, tratando-se
desta demissão, o nobre Deputado apoiou-a, estigmatizando esse oficial; porque dizia
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o nobre Deputado, talvez com grave injustiça, que vinha para a Câmara observar os
babados das camisas do nobre Deputado, para ir escrever artigos a este respeito.
Sr. Presidente, na continuaç..,-o do seu discurso, o nobre Deputado contradisse o princípio que tinha procuradr· estabelecer, de que eram outras as tendências
das facções que não eram as absolut stas; porque tendo o nobre Deputado perguntado qual era o indivíduo que queria mudar as instituições do nosso País, neste sentido, teve de confessar que, há poucos dias, na tribuna sagrada e na solenidade da
coroação de Sua Majestade, um sem;ão se havia recitado, cujas doutrinas o nobre
·
Deputado estigmatizou.
O Sr. Maciel Monteiro - Apoiado.
O SR. OTTONI - Então, sempre há alguém, e não devia o nobre Deputado fazer-me a pergunta que fez - quem é? São esses de quem é órgão o sermão
do D. Abade. Esses, sem dúvida, o ''Obre Deputado concordará que têm tais tendências.
O Sr. Souza Martins- Os frades de S. Bento.
O SR. OTTONI - Não foram os frades de S. Bento que designaram o pregador para aquela solenidade. A capela imperial creio que não é pobre de pregadores, homens cuja reputação em literatura é vastíssima; são pregadores imperiais.
Entretanto, o nobre Ministro da Justiça não achou entre todos os pregadores da capela imperial um que fosse digno de ir comemorar aquela solenidade, e foi escolher
o D. Abade de S. Bento. Algum motivo o nobre Ministro da Justiça devia ter para
isto. Para provar que o nobre Ministro não desprezava essas idéias, basta examinar
qual tem sido o seu comportament ), a respeito do pregador de um sermão que o
nobre Deputado estigmatizou, e cujas doutrinas a maioria da Câmara rejeitou,
apoiando o nobre Deputado. Qual tem sido o comportamento do nobre Ministro?
Em outras épocas, Sr. Presidente, orações de semelhante natureza foram pronunciada na tribuna sagrada: lembra-me que o vigário de Jacarepaguá- creio que em
1824 - pregou um sermão na capela, talvez muito menos absolutista do que o
sermão do D. Abade. O Ministério llessa época censurou acremente este sacerdote,
e creio que até o mandou meter em processo. Na coleção das leis, existe um aviso
da Secretaria da Justiça a respeito do vigário de Jacarepaguá; entretanto, diferentes
Ministérios dessa época eram, com razão, acusados de tendências absolutistas.
Lembra-me outro fato. O cabildo de Montevidéu pediu a proclamação
do absolutismo, e foi repreendido; um juiz de fora de Taubaté, que proclamou o
absolutismo, foi também repreendido pelo governo. E verdade, Sr. Presidente, que
todos esses indivíduos que manifestaram suas tendências em favor do absolutismo
tiveram, depois, de ser agraciados, e creio que especialmente no Ministério do nobre
Ministro da Guerra, tiveram comendas e fitas. Mas, o Ministério, apesar de lhes dar
essas condecorações, ao menos antes tinha dado uma satisfação ao público, mostrando que rejeitava as suas doutrinas e protestando, assim, que pretendia ser fiel
à Constituição. Mas o Ministério atual deita a barra além: antes de reprovar doutrinas tão sediciosas, apressa-se em galardoar os indivíduos que as emitiram, e que as
pregaram em uma ocasião tão solene.
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Ofereceu-se o nobre Deputado parr. restabelecer a pedido primordial que
o nobre Ministro de estrangeiros fez, de 80 contos em moecla forte, que a Comissão
glosou, reduzindo a quantia à metade, em moeda fraca, como o Tesouro pedira.
Não sei se o nobre Deputado já mandou a emenda à Mesa. Mas, quisera que a emenda não tivesse o sentido que lhe podem dar as opiniões do nobre Ministro de Estrangeiros acerca dos câmbios. O nobre Ministro disse que tanto fazia considerar o câmbio a 67 1/2 como a 43 1/5, que isso era indiferente. Mas eu não entendo assim,
porque, concedendo-se, por exemplo, 80 contos em dinheiro forte, ao câmbio de
67 1/2, ter-se-á de considerar que são precisos 67 1/2 dr. st., para formar 1$, assim
como, ao câmbio de 43 1/5, serão precisos somente 43 1/5 dr. st., para formar
1 $; logo, o valor de 80:000$ fortes, ao câmbio de 67 · 1/2, vem a ser muito mais
oneroso que 80:000$, ao câmbio de 43 1/5. Isto é evidente. Aquele câmbio par
considerava o padrão monetário, tendo o ouro o valor de 1$ 500; o outro considerava o valor do ouro na razão de 2$500. Por conseqüência, votando-se 80:000$ de
dinheiro forte, e não se atendendo a esta circunstância julgada indiferente, como
disse o nobre Ministro, podem-se votar muitos contos mais do que a Câmara pode
ter intenção de votar. Se o nobre Deputado ainda não mandou a emenda, desejarei que explique se o dinheiro forte é na razão do câmbio par do nosso padrão monetário atual, isto é, de 43 1/5.
Sr. Presidente, deixarei muitas outras observações do nobre Deputado por
Pernambuco, que não são especialmente relativas ao discurso que eu havia proferido, mas não posso deixar de tomar em consideração algumas outras.
O nobre Deputado, como uma ironia amarga, fez o elogio do comportamentp do governo de Buenos Aires pela neutralidade que tinha mantido a res·
peito das nossas dissensões domésticas.

O Sr. Maciel Monteiro dá um aparte que não é ouvido.
O SR. OTTONI - Pode ser que eu esteja enganado, mas entendi que este
tópico do discurso do nobre Deputado era uma ironia amarga contra o governo de
Buenos Aires, e as antipatias que se manifestaram durante o Ministério do nobre
Deputado me autorizavam a acreditar nisto.
O nobre Deputado, continuando a falar sobre esta matéria, declarou-se
partidista da neutralidade, e disse que o Ministério devia adotar esta política arespeito dos nossos vi2:inhos do Sul.
Sr. Presidente, eu confesso com toda a franqueza que não tenho uma convicção do que pode ser mais conveniente seguir-se na nossa política externa, arespeito dos estados vizinhos. Entretanto, nesta manifestação do nobre Deputado, declarando que o Ministério deve seguir restritamente a política da neutralidade, acho
a censura do seu próprio procedimento, e do Gabinete de que fez parte. Seguiria o
Gabinete, a que o nobre Deputado pertenceu, a política da neutralidade que ele
agora apregoa? Há de dizer que sim, porque o nobre ex-Ministro e seus colegas têm
constantemente negado a interferência que tomaram nas dissenções intestinas de
Montevidéu, mas os fatos aí estão, e é escusado reproduzi-los.
Eu poderei ainda, em abono do que já tenho dito, dos fatos que já tenho
citado, e especialmente quando mencionei os oficiais do Exército do Brasil que,
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com concessão do Governo, foram militar sob as ordens de Fructo, e depois voltaram
a continuar o serviço no nosso Exército, poderia acrescentar circunstâncias, da
época, que hoje estão talvez esquecidas. Poderia comemorar as observações de um
jornal atribuindo a um dos membros influentes do Gabinete de 19 de Setembr?,
quando apenas Fructo, instalado no Governo que havia conquistado co~ ~p?10
nosso, se desviou da linha de conduta que a gratidão devera traçar-lhe, e pnnctptou
a apoiar os rebeldes do Sul, então esse periódico lançou-lhe em rosto a suaingratidfo, fez-lhe ver que o Governo imperial tinha muitos recursos, como Fructo bem
sabia, para torná-lo, de vencedor, vencido. Eu poderia comemorar as desavenças que
houve no Gabinete de então quando, em conseqüência da ingratidão de Fructo, algum dos membros desse Gabinete ou um membro mais proeminentes d~le, procurou inclinar-se a uma outra política, começando a simpatizar com a aliança argentina; ocasião esta em que houve um célebre jantar diplomático, ou dado pelo
Sr. Barão Rouen, jantar a que foram convidados todos os Ministros, com exceção
daquele que começava a propender para a aliança argentina. Enfim, poderia comemorar muitas outras circunstâncias da época, mas não o farei, limita)1do-me a notar
que as idéias do nobre Deputado por Pernambuco são a censura do seu comportamento como Ministro.
O nobre Deputado levou muito mal que eu me referisse à fala de um nobre
Senador, a respeito do Ministério atual. Achou nas minhas palavras injúrias tais, que
o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros as devia repelir. Sr. Presidente, eu parafraseei o discurso do nobre Senador, e o nobre Deputado, para ser justo e julgarse com direito para lançar sobre mim este estigma, deveria primeiramente demonstrar que eu não fui fiel na paráfrase que fiz daquele discurso. O nobre Senador comparou o Ministério atual com o Ministério Decazes, porque o Ministério não se
apoiava em um partido, e eu comemorei as circunstâncias do Ministério Decazes,
comemorei as versatilidades deste estadista. Porventura há, neste fato, alguma inexatidão histórica? Não sabe o nobre Deputado que, tom efeito, Decazes apoiou-se em
todos os partidos? Ora, quanto ao paralelo que fiz entre o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros e Decazés·, não sei em que possa fazer injúria. O nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros não pode negar que se tem apoiado em diferentes lados da Casa, e que em um mesmo dia foi Ministro, como já bem ponderou o nobre
Deputado por Mato Grosso, que seguia a política do Sr. Antonio Carlos e a do Sr.
Paulino José Soares. Mas as susceptibilidades do nobre Deputado são extraordinárias! Ele já, por vezes, nos tem procurado marcar a bitola por onde devem medir
suas censuras os oradores que as quiserem dirigir ao Ministério; já nos tem feito ver
que certas acusações mais graves não têm lugar nesses Parlamentos da Europa a
cujas sessões o nobre Deputado assistiu. Entretanto, lendo as discussões desses Parlamentos, os atos abundam em contrário do que tem dito o nobre Deputado. Ainda
o ano passado, não leu o nobre Deputado a acusação grave que o Sr. Demousseux
de Givré dirigiu ao Sr. Thiers, na Câmara francesa, de especular com as notícias do
Oriente sobre os fundos públicos? Não leu o nobre Deputado as palavras que entre
si trocaram o Sr. Dupin e o Sr. Thiers, convidando-se reciprocamente para inventariar as suas fortunas? Podia também o nobre Deputado ir ao Parlamento inglês
e nele acharia exemplos desta natureza: consulte os discursos de Lord Brougham,
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veja a veemência com que ele se dirige aos seus adversários, leia, especialmente, a
discussão havida entre Lord Brougham e o Príncipe de Gales, em 1825, por ocasião
da questão da emancipação católica. Em todos estes exemplos e em muitos outros
que escuso lembrar, o nobre Deputado poderá achar com que sossegue as cócegas de
sua susceptibilidade.
Sentiu-se o nobre Deputado ou mostrou-se sentido de que, na ocasião em
que proferia o seu discurso, não estivessem presentes todos os Ministros, porque ele
os queria interpelar acerca da política do Gabinete, que parece não agradar ao nobre Deputado de Pernambuco. Ao menos o nobre Deputado está também de acordo com o nobre Senador cujas palavras mencionei, a respeito da política de conciliação que pretende atribuir, com grave injustiça, ao Ministério atual.
Dessa acusação que o nobre Deputado e o seu ex-colega no Ministério fazem ao Gabinete atual, estou pronto para defendê-lo. É injustiça clamorosa. Contem os nobres Ministros com o meu ~poio e de todo este lado, para defendê-los de
uma tão iníqua imputação. Entretanto, o nobre Deputado estabelece alguns princípios que me pareceram estranhos! Disse que, quando há irritação nos partidos,
não deve haver conciliação; que os Ministérios de conciliação só podem ser para os
tempos de paz, quando não há irritação. Ora, quando não há irritação, conciliação
a respeito do quê? A conciliação supõe dois partidos, cuja irritação o Ministério
procura acalmar, pondo-se no meio desses dois partidos. É unicamente o que, em
política, se pode chamar conciliação. Entretanto, o nobre Deputado nos diz que,
quando os partidos estão possuídos de certo grau de irritação, convém que o Governo tenha uma política muito distinta. É o que leio no seu discurso. (Lê a respectiva parte do discurso.)
O Sr. Maciel Monteiro -Peço-lhe que leia o trecho todo.
O SR. OTTONI (depois de ter lido mais) -Por conseqüência, creio que
não inverti a proposição do nobre Deputado. Quando há irritação, quando o País
não está em estado normal, não há lugar à conciliação, disse o nobre Deputado; e
quando não há irritação de partidos é que o nobre Deputado quer aplicar os calmantes. Isto é contra todas as regras da medicina! (Risadas.) Se o nobre Deputado
procede assim, quando procura por em prática a sua arte, de certo não há de colher
muito bons resultados.
O Sr. Maciel Monteiro -Não é arte, é ciência.
O SR. OTTONI - Cometi este ato de irreverência, de que peço perdão ao
nobre Deputado, mas creio que, em medicina, quando há irritação é que se aplicam
os calmantes.
O Sr. Maciel Monteiro -Está enganado.
O SR. OTTONI - Pode ser; a muitos respeitos, e muito especialmente
sobre este objeto, pode o nobre Deputado dar-me lições, porque fala profissionalmente.
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Mas o nobre Deputado continua a explicar por que o Ministério atual não
lhe parece regular. A questão do nobre Deputado não é a respeito de princípios; eu
peço a Câmara que atenda às suas palavras. O nobre Deputado diz: -Convém que o
Governo não procure as boas graças, tanto de indivíduos do seu credo, como daqueles que têm princípios contrários aos seus. Por conseqüência, se o nobre Deputado estigmatiza a política do Ministério, é porque procura as boas graças dos contrários. No mais, não. Quanto à política da administração, está de acordo. O nobre
Deputado daria um apoio mais cálido ao Ministério, se acaso ele, nesta segunda parte, tivesse seguido seus ditames, isto é, se não procurasse as boas graças dos contrários. Bem está vendo a Câmara de que natureza são as dificuldades com que o Ministério luta, a respeito de seus aliados, quanto à partilha do cofre das graças; pelo
menos, o nobre Deputado assim o diz.
O Sr. Maciel Monteiro diz um aparte que não é ouvido.
O SR. OTTONI - Declaro que não pretendi nada, e até rejeitei a senhoria.
O Sr. Maciel Monteiro diz outro aparte que não se ouve.
O SR. OTTONI - Não estou defendendo a doutrina da conciliação; estou
somente mostrando as contradições do nobre Deputado, fazendo ver que ele não
censura o Ministério atual, porque aberre dos princípios que o nobre Deputado segue. Não é quanto à aplicação destes princípios, mas, especialmente, porque
o Ministério trata de captar as boas graças de indivíduos que não são do seu agrado.
Ora, nesta parte, o Ministério atual tem sido, com efeito, um tanto pequenino, nisso
concordo eu com o nobre Deputado. Não digo que o Ministério seja pequenino, reconhecendo os serviços relevantes de muitos indivíduos que são seus adversários, e
agalardoando-os, porque aConstituição, quando determina que o Poder Executivo
premie aos servidores do Estado, não faz distinção entre servidores do Estado ministeriais e servidores do Estado, da Oposição. O Ministério, portanto, na distribuição
das graças, deve colocar-se acima dos partidos e ser justo. Não é, pois, porque o Ministério atual procurou recompensar serviços que o País reconhece que possam ter
sido prestados por indivíduos do meu lado que o censuro; mas a pequenez, isto é,
a maneira por que procedeu o Ministério, tanto a respeito dos agraciados de um
lado, como do lado contrário. Esta pequenez está, especialmente, em certas exclusões mesquinhas. O Ministério parece que, na distribuição das graças, seguiu o que
o nobre Ministro da Guerra explicou ser seu sistema de conciliação ao nobre Deputado de São Paulo, segundo se referiu nesta Casa. O nobre Ministro da Guerra mostrou desejos de obter as boas graças da deputação de São Paulo e, supondo ·que a
deputação de São Paulo que se senta nos bancos da Oposição antipatizava especialmente com um indivíduo nosso colega, o nobre Ministro disse: "O favor que nós podemos fazer é não despachar para São Paulo o Sr. Deputado Fuão." Procede-se, depois, à distribuição das graças, e o Ministério atual, pensando talvez que cortejava a
Oposição, na deputação de São Paulo ...
O Sr. Andrada Machado
São Paulo.

Longe o cortejo, pela parte da deputação de
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O SR. OTTONI -(Apoiado: estou certo disso) ... agraciou os outros membros da deputação que não pertencem à Oposição, excluindo somente o nobre
Deputado de São Paulo, que o nobre Ministro já havia declarado que não despachava. Não pretendo fazer injúria a nenhum dos dois nobres Deputados, cujos serviços
o Ministério agraciou, mas creio que nenhum deles, sem dúvida, está em melhores
circunstâncias do que o nobre Deputado que foi excluído.
O Sr. Andrada Machado -Apoiado; já foi presidente.
O SR. OTTONI - Por estas razões, Sr. Presidente, o Ministério atual
passou por uma vergonha peJa qual ainda não passou administração alguma no
nosso País. Viu o Ministério rejeitadas as graças que oferecia, não por espírito ào
partido, mas por indivíduos que apoiavam a administração. Nestas circunstâncias
está, sem dúvida, o Sr. General Lima, que rejeitou o título que a administração lhe
conferiu. E nestas circunstâncias estão muitos outros nobres Deputados que me
consta que também rejeitaram as mercês. A maior parte dos agraciados, nesta Casa
- pode ficar certo o Ministério - não agradecem os despachos, e especialmente os
agraciados de 23 de Julho, com data de 18. Muitos têm recusado parabéns, julgando
essas graças uma nova afronta, e com razão. Por esta ocasião, pedirei ao nobre Ministro que me diga se é verdade que por este lado chegassem as coisas, a ponto de
que seu prestante aliado, o nobre ex-Presidente da Bahia, rejeitou também a condecoração que lhe ofertou o Ministério, mandando dizer à secretaria que não lhe enviassem o título. Vejo que ainda administração alguma foi tão infeliz na distribuição das graças. Triste e infeliz escolha é a que fez, não por que não tenham muito
merecimento a maior parte e, talvez, todos os agraciados, mas pelas circunstâncias
que mencionei.
Sr. Presidente, pensou o nobre Deputado de Pernambuco que me havia
achado em flagrante contradição, por que, eu tendo declarado, na Casa, no ano passado, ser constitucional o artigo que marcava a época da maioridade de S. M. o Imperador, entretanto, este ano, estigmatizo o Governo, propalando ser golpe de Estado o adiamento das Câmaras, no dia 22 de Julho. Não arreneguei, ainda, os princípios em que fundei o meu voto acerca da maioridade; entretanto, estou também
convencido de que o Governo deu golpe de Estado, adiando as Câmaras, no dia 22
de Julho. Explicarei o meu pensamento. Eu podia simplesmente dizer que, se ocasiões há em que o summum jus é suma injúria, aquela era uma dessas ocasiões. Para
provar que, com efeito, assim era, seria bastante comemorar as palavras do nobre
Deputado, estigmatizando ontem, tão fortemenw, a imprudência louca e inoportuna do decreto do adiamento. O nobre Deputado, por esta maneira, veio confirmar o que se disse então, e é que, tendo vindo este decreto na algibeira de um
outro nobre Deputado, para fazer dele o uso que julgasse conveniente, a tal degradação havia chegado o Ministério das nove horas que entregou um decreto de tanta
importância a um nobre Deputado, para o trazer na sua algibeira e fazer dele o uso
que o partido julgasse conveniente. Constou e foi público que o nobre Deputado de
Pernambuco, horrorizado com semelhante proceder, exigiu que o portador do decreto o acomp,anhasse até a casa onde estava reunido o Conselho de Ministros e,
nesse lugar, o nobre Deputado expendera o que ontem disse na Casa, que o decreto
era imprudente e inoportuno e podia ser causa de graves males e calamidades. Acres292

centou-se que o nobre Deputado por bastantes amarguras passou, nessa ocasião, em
paga de sua franqueza.
O Sr. Maciel Monteiro -Não.

O SR. OTTONI- Pode ser, mas é o que constou.
Assim, as declarações do nobre Deputado, até certo ponto, confirmam os
boatos, que não eram somente boatos, pois a respeito de uma parte deles se podem
produzir provas. Porém, Sr. Presidente, qual era a opinião do Governo, no dia do
adiamento das Câmaras? Qual era a opinião do nobre Ministro da Jusiça e seus correligionários, a respeito do artigo da Constituição que marca a época da maioridade? A opinião do Governo, manifestada pela vontade irresponsável, na presença do
Imperador, era que tal artigo não era constitucional, e que podia ser dispensado,
porque a vontade irresponsável foi ter com o Imperador, fazendo ver que o adiamento não era, como V. Exa. supôs, decretado para salvar a dinigidade da Câmara,
comprometida por uma suposta coação que nunca existiu, mas unicamente calculado para que Sua Majestade entrasse no exercício dos poderes majestáticos com mais
solenidade, adiando-se esta grande medida para o dia 2 de dezembro. Esta é, senhores, a opinião do Ministério da então, declarada também no manife~to das nove
horas gloriosas.
Ora, sendo esta a opinião do Ministério, não tendo ainda chegado a época
marcada pela Constituição, é porque julgava as Câmaras competentemente autorizadas para decretar a dispensa; e julgando as Câmaras competentemente autorizadas, existindo a questão no ponto em que estava, e não havendo coação como se
pretendeu inculcar; pelo contrário, havendo a manifestação de muitos Deputados
que haviam abandonado a causa do Ministério, com especialidade o nobre Ministro
da Guerra, que nos dias subseqüentes a maioridade ... era tratado, talvez, como
trânsfuga pelos atuais aliados, por ter declarado que daria o seu voto a favor do projeto; em tais circunstâncias, digo que o Governo faltou, inteiramente, ao seu dever e
deu um golpe de Estado. Entendo que conspirou contra a segurança pública, lavrando o Decreto de 22 de Julho.
Mas, pretende-se justificar o Ministério, dizendo-se que cedeu por amor
da paz. Não queiram fazer da fraqueza, virtude. Quiseram resistir, mas não puderam.
A mão dos nobres Ministros tremeu ao assinar o decreto de adiamento. Não foram
seus pulsos bastantemente fortes, como eu disse em outra ocasião, para levar a
efeito aquela medida. Foram-se lançar nos braços do estadista que se intitulou de
mão paralítica, para que os coadjuvasse, realizasse a medida para que não se achavam os ministros com bastante força. A mão paralítica não tremeu, na verdade, ao
assinar o decreto, mas em poucas horas teve de retratar-se vergonhosamente, referendando o decreto que revoga o primeiro. Mas isto, quando a força pública o tinha
abandonado, quando os comandantes da guarda nacional, chamados pelo nobre Ministro da Justiça, unanimemente lhe declararam que as baionetas da briosa Guarda
Nacional, de certo, não se empregariam contra cidadãos que pretendiam realizar a
idéia de cuja utilidade a grande maioria do Corpo Legislativo estava penetrada.
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Foi depois dessa conferência do nobre Ministro da Justiça com os chefes
da força pública e da Guarda Nacional, foi depois de abandonados e reduzidos,
unicamente, a ser Ministro de seus contínuos ou correios, e de 3 ou 4 cireneus, que
cederam. Não façam pois, da fraqueza, virtude. Não foi por amor da paz que cedestes, mas porque arrancaram-vos das mãos as armas fratricidas com que pretendíeis derramar o sangue fluminense, o sangue brasileiro.
O Sr. Marinho - Apoiado.

O Sr. Carneiro Leão -Não eram eles os que andavam armados.
O SR. OTTONI - Quais eram os que andavam armados?
O Sr. Carneiro Leão - Eram os senhores e outros.

O SR. OTTONI - É um testemunho que me levanta. Quando saí daqui
para o Senado (posso produzir disto testemunhas), um corpo numeroso de cidadãos
me acompanhava e a outros Deputados. Chegados à praça da Constituição, muitos
disseram:- Vamos procurar armas.
Mas eu, o Sr. Fernandes Torres e outros pedimos que não fossem buscar
armas, dizendo que não precisávamos delas, e que quando o Ministro da Justiça
mandasse baionetas, nós nos dirigiríamos aos soldados com o peito descoberto, dando vivas à maioridade do Imperador, e que não haveria um soldado brasileiro que
descarregasse as armas sobre nós. Fique, pois, certo de que não fui armado e que,
pelo contrário, aconselhei que se não armassem os cidadãos que nos acompanhavam.
O nobre Deputado pela Província de Pernambuco nega agora que se tenha
contestado, na Casa, a legitimidade do Governo atual. Ele disse que, do seu lado,
ninguém a tinha contestado. Ora, Sr. Presidente, no ano passado, recordar-se-á
V. Exa. de que, com esse motivo, alguns nobres Deputados fizeram oposição ao
Gabinete de Julho. Honra lhes seja feita; eram fiéis à sua consciência. Citarei, por
exemplo, o nobre Deputado que serve agora de 29 Secretário. Este nobre Deputado
declarou, muito francamente, na Casa, a ilegalidade do ato, mas teve a bondade de
anistiar-nos. Antes de entrar na refutação do discurso de V. Exa. a este respeito,
terei de notar que V. Ex a. sustentou a cassação desta anistia, porque pela maneira
por que falou sobre a matéria, cassada está a anistia que nos deu o nobre Deputado de Pernambuco. Mas, como eu e os meus nobres amigos rejeitamos a anistia
do nobre Deputado, pouco me importa que seja agora cassada. É, porém, este mais
um fato que prova estar a cassação das anistias na ordem do dia, depois que tão
louvável precedente estabeleceu o nobre Ministro, Presidente vitalício da Província
do Rio de Janeiro. (Risadas.)
Sr. Presidente, o nobre Deputado por Pernambuco, a quem me refiro, leu
parte do meu discurso, sobre o que, certamente, não raciocinou na conformidade
dos lógicos modernos, quando procurou tirar deduções que não se acham nas minhas palavras. Disse eu que as perseguições a alunos da Escola de Medicina, e outros que mencionei, nasciam de não simpatizarem os perseguidos com a facção que
hoje governa. Ora, o nobre Deputado' de Pernambuco comentou esta minha propo294

sição de uma maneira estranha, que abona muito pouco a sua boa fé a meu respeito. Pretendeu o nobre Deputado que, dizendo eu estas palavras, tinha chamado facciosa a maioria da Câmara, e tinha chamado até faccioso o Trono. Entretanto, se
o nobre Deputado quisesse dar às minhas palavras o sentido óbvio e natural que lhe
devia dar, à vista de muitos discursos que eu tinha pronunciado, por maneira nenhuma tiraria uma conseqüência tão odiosa.
Sr. Presidente, eu, várias vezes, tenho-me nesta Casa pronunciado contra
o domínio de uma facção que se denunciou denominando-se - nós de quem se não
zomba impunemente - de uma facção que julga dever monopolizar todos os empregos públicos, e cuja avidez é insaciável. Por vezes, esta facção tem sido denunciada, na Casa, por mim e por alguns nobres aliados meus. Ainda este ano, tenho
feito ver que há, na Capital do Império, um periódico, órgão dessa facção, que tem
uma influência notável no Governo do País. Eu tenho explicado como ele tem esta
influência.
Comemorarei alguns fatos para provar que o Governo, que o Ministério se
tem visto forçado a ser instrumento desta facção. Organizado o Ministério atual,
discutiu-se sobre a conveniência da remoção do benemérito ex-Presidente da Província de São Paulo, o Sr. Rafael Tobias de Aguiar. O Ministério julgou que não devia demitir este cidadão e, neste sentido, foram insinuações ou antes súplicas ao
nobre ex-Presidente, rogando-lhe que houvesse de não demitir-se. Esta deliberação
do Ministério não agradou a facção: os impropérios e as censuras as mais acres choveram contra tal deliberação, nesta folha, em cujo patriotismo tinha pretendido
apoiar-se.
Várias nomeações fez o Ministério atual que desagradaram a facção. Citarei a nomeação do Sr. Rafael Pereira de Carvalho, para Inspetor do Rio Grande.
Constando esta nomeação, o órgão da facção clamou contra semelhante ato e insinuações apareceram contra o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros e o atual
Presidente do Rio Grande, muito claras; o Ministério obedeceu, recuou, e o empregado nomeado foi demitido, não só de Inspetor da Alfândega do Rio Grande, como
de Oficial da Guarda Nacional da Corte. Até aqui, à vista da Constituição, os oficiais militares só podiam perder suas patentes por sentença. O Ministério atual conferiu a patente de brigadeiro a um cidadão do Maranhão. O órgão da facção se ergueu, imediatamente, dizendo que isto não convinha, e a patente foi cassada imediatamente para se obedecer à folha do nobre Ministro da Justiça.
· Ora, Sr. Presidente, à vista de fatos tais, alguns dos quais tenho denunciado, na Casa, com a franqueza que é própria ao meu caráter, poderia o nobre Deputado de Pernambuco equivocar-se sobre o sentido das minhas palavras? Não viu ele
qual era a facção que eu estava estigmatizando? Pois não vê o nobre Deputado o
que todo o Brasil vê? Entretanto, desprezando esta explicação óbvia contra o regimento e estilos da Casa, foi o nobre Deputado buscar até o nome inviolável do Imperador.
O que pretende, com isto, o nobre Deputado? Será por esta maneira que o
nobre Deputado há de conseguir que seja respeitado o nome do Imperador? É trazendo-o para a discussão?
Sr. Presidente, parece que os Ministros, parece que os seus amigos, certos
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das demasiadas mazelas por onde p.odem ser censurados, temem ofertar o escudo de
sua fraca responsabilidade e, por isso, apenas se fala em Ministros, apenas se censura o Governo, apresentam como escudo o Trono do Imperador. Convém, porém,
que cesse semelhante abuso. Apresentem-se os Ministros, francamente, a peito
descoberto, ofereçam a sua responsabilidade, aceitem as censuras que lhes são dirigidas, e não venham apresentar o nome do Imperador, que deve estar sempre superior e fora das nossas discussões.
O Sr. Andrada Machado -Está na esfera acima da lua; não pertence aaqui.

O SR. OTTONI- Como o nobre Deputado disse que eu devia ser chamado à ordem, quando chamei o Governo de facção, eu entendi que o nobre Deputado devia ser chamado à ordem quando, contra o Regimento, trouxe o nome
do Imperador. Entretanto, a inteligência de V. Exa. foi em favor do nobre Deputado. Eu podia citar os artigos do Regimento que pr01bem, expressamente, trazer
para a discussão o nome do Monarca.
O Sr. Maciel Monteiro diz um aparte que não é ouvido.

O SR. OTTONI- Eu não o fiz; foi o nobre Deputado, interpretando odiosamente as minhas expressões.
Já se vê, pois, a quem se dirigem as minhas proposições. E já se vê também
que a maioria da Câmara está inteiramente a coberto das setas que o nobre Deputado lhe quis lançar, talvez para estimular a sua devotação. Não fui eu que a estigmatizei, nem a estigmatizo.
O nobre Deputado de Pernambuco, porém, alardeou de uma maioria de
que se fez órgão. Onde está esta maioria? Não será, por certo, aquela maioria que
tem rejeitado as idéias do nobre Deputado de Pernambuco. Não se recorda que,
anunciando-se sua ascensão próxirria ao Ministério, o nobre Deputado, querendo
talvez preparar o caminho para isto, propôs, no ano passado, emendas à Lei do Orçamento, na Repartição dos Negócios Estrangeiros,e que foram elas rejeitadas, aprovando-se as idéias - creio que de alguns, ou pelo menos de algum dos membros da
comissão atual do orçamento?
O Sr. Maciel Monteiro - Não propus emenda, falei a favor da proposta.

O SR. OTTONI - Mas, não falou a favor das reduções. Essa maioria com
que alardeou, essa maioria de 1838, que se inculcava compacta, cerrada e decidida,
foi um sonho, foi um sonho que passou, porque muitos Deputados que votaram
com essa maioria, apenas conheceram que eram simples 'instrumentos de alheias ambições e retiraram a sua solidariedade. O nobre Deputado bem sabe avulta, na Casa,
o número de Deputados independentes.
O Sr. Maciel Monteiro - São todos independentes.
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O SR. OTTONI - Eu explico o sentido da minha proposição: independentes dos partidos, que não são solidários com a facção que denunciei.

O Sr. Nunes Machado - Que têm vontade própria.
O SR. OTTONI - Que têm vontade própria, como diz o nobre Deputado
de Pernambuco.
Portanto, esta maioria não está à sua disposição, como o nobre Deputado
pretendeu inculcar. Nessa maioria, se contam rimitos votos de que teve de ufanar-se
o Ministério de 24 de Julho, votos independentes,que hoje seriam dados ao Ministério de Julho, se ele reaparecesse. Por conseqüência, o nobre Deputado perde seu
tempo quando procura, assim, malquistar-nos com a Maioria. Não será da Maioria
a Comissão do Orçamento, cujas idéias o nobre Deputado agora combate e eu defendo? Todos os membros da Comissão do Orçamento têm votado com o Governo,
e creio que todos, menos um, votaram com o Ministério de Julho; e o Ministério de
Julho, sem dúvida, muito deve honrar-se da confiança que mereceu desses dois nobres Deputados.

O Sr. Limpo de Abreu - Apoiado.
O SR. OTTONI - Passarei a outro tópico do discurso do• nobre Deputado, que diz respeito à polícia interna da Casa. V. Exa. queira ter a bondade de me
mandar a Constituição. (É satisfeito.)
Diz o artigo 21 da Constituição. (Lê o artigo citado.) O Regimento da Câmara, desenvolvendo o pensamento constucional, diz o seguinte. (Lê o art. 205 do
Regimento.)
Ora, Sr. Presidente, à vista disto, eu creio que ninguém pode ter interferência acerca de atos que possam ter lugar dentro da Câmara dos Deputados, e do
edifício em que nos reunimos, sem licença da Câmara, sem que a Câmara tenha
tomado conhecimento destes fatos, porque a Mesa é. comissão de polícia, que tem
de entrar em todos os exames relativos ao modo por que os indivíduos, tanto membros da Casa, como espectadores, procedem dentro do edifício. O nobre Deputado,
porém, estabeleceu uma doutrina inteiramente nova, e quis demitir da Câmara dos
Deputados esta prerrogativa, e entregar-nos à discrição do chefe de polícia da capital do Império. O nobre Deputado confessou que o chefe de polícia, tendo ocorrido nesta Câmara o fato de manifestarem alguns cidadãos, nas galerias, aprovação a
proposições que tinham sido enunciadas na Casa, que o chefe de polícia, como era
de seu dever, procedera à indagação dos nomes desses indivíduos. E acrescentou
mais o nobre Deputado que a polícia do nobre Ministro da Justiça continuaria a
proceder desta maneira. Ora, Sr. Presidente, eu acho bastantemente estranha semelhante proposição. Entretanto, uma coisa resulta das palavras do nobre Deputado,
e é que, com efeito, a polícia procurou indagar quais eram os indivíduos que tinham proferido algumas palavras rias galerias, e que os procurou como réus de polícia.
Ora, em tais circunstâncias, qual de nós estranhará, ainda levemente, ao
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Sr. Alves Branco por que, sabendo que era objeto das pesquisas da polícia, apressouse ~m dar notícias suas ao magistrado que perguntava por ele? Qual de nós, sem sacrificar a própria dignidade, deixaria de imitar o comportamento do nobre acadêmico? Sem dúvida, qualquer de nós obraria do mesmo modo.
Mas, Sr. Presidente, o que mais me admira é que, depois de justificar e
aplaudir a interferência que a Polícia pretende tomar nas nossas deliberações, ou
continuar a tomar, porque a iniciativa já teve lugar, o nobre Deputado de Pernambuco levasse a sua injustiça a ponto de reprovar que, por exemplo, os alunos da Escola de Medicina venham ouvir as nossas discussões. O nobre Deputado quer que
esses indivíduos se entreguem ao estudo, contínua e exclusivamente, e que só se
ocupem com os livros da profissão. Mas, o nobre Deputado sabe que é impossível
prestar a objetos de tamanha transcendência uma atenção continuada e c<Jnstante.
Um estudante precisa de alguma distração, e que distração mais digna de
elogio do que virem os acadêmicos assistir às nossas discussões?
O Sr. Moura Magalhães - Vão para as escolas estudar primeiro.

O SR. OTTONI - Na horas vagas, se hão de tomar outras distrações,
louvável é, e muito louvável, que procurem esta, antes do que outra. Não tem razão o nobre Deputado por Pernambuco, e foi muito injusto, querendo privar os
acadêmicos desta honesta distração, se é que é distração ouvir noções a respeito de
nosso sistema político, e aplicar-se para, algum dia, tomar nos negócios públicos
a interferência constitucional que lhes compete. Ora, o nobre Deputado de Pernambuco é tanto mais injusto, fazendo esta increpação aos acadêmicos quando, ainda
há poucos dias, nos confessou que tinha caído no mesmo erro que condena nos
outros. A Câmara recordar-se-á de que, tendo eu -comemorado as discussões francesas, o nobre Deputado me disse, do seu banco, que eu me devia lembrar de que
ele tinha assistido, na França, às discussões do Parlamento, e que tinha tido o prazer de ouvir, repetidas vezes, o Sr. Thiers e o Sr. Dupin.
O Sr. Maciel Monteiro- Mas, não aplaudi.

O SR. OTTONI - É coisa distinta. Ora, o nobre Deputado estava, em
França, estudando Medicina, entretanto, sem dúvida, em certas ocasiões, ele achava mau cheiro nas cataplasmas do hospital (risadas), e ia procurar distrações - e
distrações muito honestas e louváveis - esclarecendo seu espírito nas galerias das
Câmaras francesas. Não recuse, pois, aos outros aquilo que quis para si. Deixe que
alguns acadêmicos, imitando o exemplo do nobre Deputado, possam obter, simultaneamente, as duas vantagens: de exercerem a sua profissão e de, também, habilitarem-se para os altos cargos da política; porque, assim como o nobre Deputado,
procedendo desta maneira, não só se constituiu hábil Hipócrates, como igualmente
se habHitou para representar, na cena política, o brilhante papel a que tem sido chamado, assim, alguns jovens que o nobre Deputado quer fazer retirar das galerias,
podem habilitar-se para manejar com perfeição a pinça e o escalpelo e, simultaneamente, preparar-se para representar um papel brilhante na política. E mesmo algum
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deles, talvez, esteja destinado não só a fazer grandes serviços ao seu País, na alta política, como para saborear as doçuras deliciosas dos saraus diplomáticos.
Encurtarei o mais possível o meu discurso, visto que a hora já está um
pouco adiantada. Por esta razão, não darei agora explicações ao nobre Deputado a
respeito da deserção que supôs ter sido cometida pelo Sr. José Inácio Penna. Quando o Ministério me der as explicações que pedi a este respeito, e reparar a injúria
gratuita que dirigiu a este cidadão, eu darei as explicações e mostrarei em que consiste a tal deserção", que. agora se foi inventar ou enfeitar, para um fim que é óbvio
à Câmara.
, Enfim, vejo-me forçado, com bem pesar meu, a deixar o nobre Deputado
de Pernambuco. Mas, devo dirigir, também, algumas palavras acerca do discurso
que V. Exa. proferiu. Não só os antecedentes honrosos de V. Exa. (apoiados), prestando valiosos serviços à causa da liberdade, como também a posição elevada que
agora ocupa, tudo me estimula a que eu meça bem as minhas palavras e seja o mais
comedido possível, tratando de responder às proposições de V. Exa.
Lamento que V. Exa. incorresse na mesma falta que eu censurei ao nobre
Deputado de Pernambuco, trazendo o nome do Monarca para onde ele não tinha
sido chamado. Censurou-se o Ministério, declarando-se que ele preparava um golpe
de Estado, com a dissolução prévia da Câmara dos Deputados. V. Exa. trouxe, imediatamente, o nome do Imperador, lamentando que aqueles indivíduos que tinham
esta opinião não quisessem deixar ao Imperador o pleno exercício de sua autoridade.
Ora, eu já mostrei o inconveniente de um tal procedimento. Mas, V. Exa.
foi também injusto, quando estigmatizou um lado da Casa, dizendo que ele havia
protestado resistir à vontade do Imperador. Já mais de uma vez se tem feito ver
que tal proposição não apareceu, e que, quando eu falei em resistência, disse que
devia ter lugar e que ela seria legítima, no caso de dissolver-se, previamente, a Câmara dos Deputados, contra a Constituição, e no caso de se anular o Ato Adicional.
E acrescentei: até aparecendo estes e outros atentados de semelhante natureza.
Como, pois, fraciona-se a minha proposição, tomando-se somente uma parte dela
para combatê-la de uma tal maneira?
V. Exa. falou no medo que se tem apresentado, na Casa, a respeito de
certo Ferrabraz da Alexandria, dizendo que ...
O Sr. Andrada Machado -Deixe isto para mim, não lhe pertence. Hei de
responder cabalmente.

O SR. OTTONI - O nobre ex-Ministro do Império há de responder a esta
parte do discurso de V. Exa. Por isso de boa vontade cedo do que ia dizer, protestando somente que, pela minha parte, tão pouco receio me inspira o nobre Senador de quem se trata, que já lancei, em rosto, ao nobre Ministro da Justiça a ingratidão com que se tinha portado a seu respeito, porque, tendo-se aproveitado do seu
valioso préstimo - apesar de que nos resultados houvesse infelicidade -, mas,
tendo-se aproveitado do seu valioso préstimo em 22 de Julho, o público esperava
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que o nobre Ministro da Justiça não subiria ao poder sem o seu padrinho. Não
terno, pois, ao nobre Senador, e desejo mesmo que ele suba ao poder.
O Sr. Andrada Machado -E eu, não. Não é por mim, mas pelo País.

O SR. OTTONI - E venha continuar as 9 horas gloriosas, porque o que
faria o nobre Senador que não tem feito o Ministério atual? Entretanto, é sem dúvida a inteligência mais culminante do partido, cujos princípios o Ministério atual
procura realizar. Por que razão, pois, não há de ele vir pôr em prática esses princípios, esse sistema? No caso do que eu disse a respeito do Sr. Pacheco, Deputado de
São Paulo, está este nobre Senador por Minas, como que se quer fazer cortejar a
oposição, prometendo-se-lhe que o Sr. Vasconcelos não entra para o Ministério, e,
semelhantemente ao que disse o nobre Ministro de Guerra à deputação de São
Paulo: o favor que podemos fazer é não despachar o Deputado Pacheco, -o Ministério parece dizer: o favor que podemos fazer é não admitir no nosso seio o Sr. Vasconcelos; mas assim corno a deputação de São Paulo rejeitou o favor do nobre Ministro da Guerra, eu rejeito o favor da administração; entre o Sr. Vasconcelos, venha realizar os seus princípios.
Eu tinha muito que dizer a respeito de demissões e tinha a fazer o paralelo anunciado pelo nobre Deputado de Pernambuco entre as demissões do Ministério de Julho e as do de 23 de Março,· durante 2 ou 3 meses. Eu tinha a notar a
injustiça com que S. Exa. estigmatizou o Ministério transato, pelas demissões que
deu, sem comemorar, ao menos, as circunstâncias excepcionais em que ele subiu ao
poder, quando a facção que eu denunciei tinha acomodado, em todos os empregos
públicos, exclusivamente, gente sua e instrumentos seus, para a questão das eleições. Era, em tais circunstâncias, que, se algumas demissões não houvesse, inepto
seria o Ministério. Admira-me que ao espírito de justiça de V. Exa. se não oferecesse uma observação desta natureza. Lamento mesmo que V. Exa. não tenha querido
entrar na ánálise de fatos que se tem denunciado, na Casa, contra o Ministério atual;
e que, apenas, se fala a respeito do Ministério atual, se apresse V. Exa. em fazer o
paralelo entre o comportamento do Ministério atual e o Ministério de Julho. Eu não
estranharia que V. Exa. censurasse, e censurasse vigorosan1ente, o Ministério de Julho, mas não quisera que dissesse: ponho de parte a minha opinião a respeito deste
ato do Ministério atual. Então V. Exa. satisfaria melhor a sua reconhecida retidão.
Eu estou firmemente persuadido de que, quando chegar o dia das perseguições, V. Exa. não há de ser poupado pela facção que governa. Seus antecedentes nos respondem. Note mesmo a maneira por que o Governo atual tratou a
V. Exa., especialmente, quando mandou publicar o mesquinho despacho que lhe
conferiu. Não foi ao Deputado independente, ao cidadão que desde 1817 prestava valiosos serviços à causa da liberdade e da Constituição que o Ministério atual
concedeu a condecoração, foi simplesmente ao Vice-Presidente da Câmara dos
Deputados. Publicaram-se os despachos conferidos ao Presidente do Senado, ao
Presidente desta Câmara, ao Vice-Presidente da Câmara vitalícia, mas publicarsm-se
os despachos comemorando, simplesmente, o nome dos i•1divíduos, sem declarar
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os títulos que tinham. E, só quando se publicou o nome de V. Ex a., julgou o Ministério preciso declarar que o despachava como Vice-Presidente da Câmara dos
Deputados. Cumpre que eu declare, não por sua causa, mas para que o público me
compreenda bem, que, fazendo esta censura ao Gabinete, eu estou profundamente
compenetrado da injustiça que praticou a respeito de V. Exa., porque sou o primeiro a reconhecer o subido merecimento de V. Exa., apesar de que alguns atos
seus, que para mim são de maior valia e conquistaram a minha afeição particular,
talvez o Ministério não os julgue remuneráveis.
Comemorou V. Exa. as dissensões motivadas sobre a diversidade de nascimentos, e lamentou as tendências atuais. Sr. Presidente, eu também as lamento;
não se aninham no meu coração esses acanhados prejuízos de nascimento. Mas, o
que quero é que o Brasil seja dos brasileiros, eu, que, por aqueles que desprezam aos
brasileiros, só porque são filhos do Brasil, não tenho simpatias especiais.
Eu podia apresentar muitos fatos de minha vida, comprovando ser este
o meu princípio. Mas V. Exa. citou certo indivíduo seu amigo, que também foi meu
íntimo amigo, e que já não existe. V. Exa. disse que esse indivíduo se pronunciava
contra os portugueses, e que V. Exa. lhe advertira que, talvez, isto se voltasse contra ele. Mas, V. Exa. perdoe, o nosso infeliz amigo não se pronunciava contra todos
os indivíduos nascidos em Portugal, mas contra a injustiça da ma1oria, contra a injustiça com que essa maioria desprezava o Brasil. Esse indivíduo foi vítima, mas não
da perseguição dos brasileiros. Nunca os brasileiros, porque ele fosse nascido em
Portugal; nunca os brasileiros, verdadeiramente amigos de sua pátria deixaram de
lhe tributar estima e consideração. A perseguição de que foi vítima V. Exa. sabe
donde partiu.
É possível que, em dias de perigo, depois, por exemplo, das garrafadas de
março, quando, para ser espancado, era suficiente motivo ter nascido no País e trazer o tope nacional; é possível - digo - que, quando a reação apareceu contra tais
atos horrorosos, a prudência ditasse a todos os indivíduos que não tinham nascido
no País que andassem acautelados para não serem vítimas de algum engano. Mas,
isto não quer dizer, de maneira nenhuma, que em algum tempo se duvidasse do
brasileirismo dessa vítima do Gabinete de 19 de Setembro. Eu sou filho de uma província, onde este preconceito a respeito de nascimento menos voga tem. Honro-me
mesmo de que a minha Província tenha galardoado o merecimento de cidadãos prestantes, não nascidos no Brasil, que ocupam os primeiros lugares no Senado e nesta
Câmara. Não considero nenhum homem nascido no Brasil mais brasileiro do que
dois nobres Senadores pela minha Província, conhecidos pelos serviços relevantes e
valiosos que têm prestado à causa da liberdade constitucional, estando em circunstâncias inteiramente idênticas um dos primeiros ornamentos desta Casa, cujo nome
foi comemorado.
Sr. Presidente, não posso também deixar de lamentar que V. Exa., havendo
no ano passado dado sua confiança ao Ministério que se retirou, havendo-se sentado
nos bancos ministeriais e não tendo imitado outros nobres Deputados pela sua província, que fizeram oposição, aguardasse a retirada desses Ministros para fazê-la.
Lamento, especialmente, que V. Exa. tivesse de retir::>r a confiança que tinha dado a
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todos os ex-Ministros, e a conservasse, unicamente, ao nobre Ministro dos Negócios
Estrangeiros que continua no poder.
Se, como já disse, tão honrosos não fossem os precedentes de V. Exa., se
a sua independência não estivesse acima de toda a suspeita - e creia-me que falo
com toda a sinceridade -, ilações bem pouco favoráveis se poderiam tirar desta circunstância. Mas não posso deixar de observar, e terminarei o meu discurso com esta
observação: que, ao ouvir o discurso de V. Exa., se podia acreditar que no Ministério de Julho sucedeu como no apostolado, mas com a diferença de que, no apostolado, houve apenas um que renegou os princípios do Divino Mestre, quando no Ministério de Julho renegaram todos, menos um, que é o que ficou no Poder.
É esta a descoberta importante que acho no discurso de V. Exa.
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ORÇAMENTO DA MARINHA

Crítica ao Respectivo Ministro Marquês de Paranaguá

Sessão de 16 de agosto de 1841
O SR. OTTONI (pela ordem) - Sr. Presidente, esta participação do nobre
Marquês, Ministro da Marinha, tem um caráter um tanto extraordinário, atenta a
circunstância de que ela se reveste com a declaração prévia que o nobre Ministro
havia feito nesta Casa. V. Exa. se recordará de que o nobre Marquês, na sessão de
sexta-feira, incomodado de não ser tratado com aquela alta consideração que
S. Exa. julga ser-lhe devida, entrando os oradores na discussão de objetos relativos
à política geral, não se cingindo a discutirem simplesmente as cifras do orçamento,
S. Exa. disse que isso era velho, que tinha mais que fazer, que não compareceria.
Quando os Ministros, em conseqüência de qualquer incômodo, e depois
de estar adiantada a discussão do orçamento de sua repartição, pedem dispensa de
não comparecer um dia, acho isto muito razoável. Mas note a Câmara que no caso
atual as coisas mudam muito de figura. O nobre Marquês de Paranaguá, Ministro
da Marinha, entendeu que devia dar direção à Câmara, ou, como disse um nobre
Deputado em outra ocasião, à discussão da Câmara. Quando se tratou da discussão
da fixação de forças de mar, V. Exa. se recordará do incômodo, da impaciência
com que o nobre Marquês ouviu as insignificantes observações de censura a respeito
do seu comportamento e dos outros seus colegas do Ministério; V. Exa. se recordará do tom magistral, ditatorial, com que o nobre Marquês se dirigiu à Oposição
da Câmara. Rebatida a violência com que o nobre Marquês falara naquela ocasião,
S. Exa. recuou um pouco; mas consta que se jactara de que a discussão da fixação
de forças de mar tinha passado na Câmara com mais presteza, que ele tinha sabido
tratar a Oposição com a devida energia. E consta mesmo que S. Exa. assegurara que
havia de levar de assalto a discussão do orçamento, da mesma maneira talvez por
que pretendia levar outrora os rebeldes que combatiam pela independência do
Brasil, segundo ameaçou nas Cortes de Lisboa.
Estes boatos acharam-se corroborados pelo comportamento estranho do
nobre Marquês na sessão de sexta-feira. S. Exa. veio dar uma lição não ao nobre
Deputado por São Paula, não à Oposição, mas a V. Exa. e a toda a Câmara.
(Apoiados.) O nobre Deputado tinha proferido aqui expressões muito constitucionais, expressões que tinham sido proferidas, ou idênticas, pelos oradores dos Parlamentos mais cultos, pelos oradores mais distintos pelo seu aferro à monarquia, por
exemplo, Benjamin Constant. Eu comemorarei de passagem um exemplo em que
Benjamin Constant proferiu da tribuna francesa as mesmas palavras que o nobre
Deputado por São Paulo aqui proferira. Tratava-se da discussão de meios excepcionais na França, em 1829. Benjamin Constant, estigmatizando os golpes de estado,
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as medidas excepcionais, concluiu um dos seus mais belos discursos com as seguintes memoráveis palavras: "A Convenção Nacional, o Diretório, Napoleão, acutilaram
a Constituição. Mas, onde está a Convenção? Onde está o Diretório? Onde está
Napoleão?" E Benjamin Constant não foi chamado à ordem pela Câmara; foi ouvido em silêncio!
O Sr. Souza Martins - Há muita diferença.

O SR. OTTONI - É exatamente a mesma coisa.
O Sr. Presidente - Não está nada em discussão.

O SR. OTTONI - Eu vou motivar o meu requerimento de ordem para se
adiar a discussão. Por conseqüência, V. Exa. consentirá que eu continue.
Entretanto, Sr. Presidente, estas palavras assim constitucionais tinham
sido proferidas na Casa, ninguém as repeliu. A Casa julgou que não havia nelas
ameaça ao Trono, e, se tal ameaça houvesse, o silêncio da Casa aprovou essa ameaça.
Foi preciso que um foliculário estipendiado pelo Governo estigmatizasse estas
palavras...
O Sr. Souza Martins - Eu não as aprovei.

O SR. OTTONI - Mas não disse uma palavra.
O Sr. Souza Martins - Não me competia falar.

O SR. OTTONI - Perdoe-me; o nobre Deputado responder-me-á depois.
Mas o certo é que as palavras do nobre Deputado por São Paulo foram ouvidas silenciosamente por V. Exa., pela Câmara, sem que nenhum dos nobres Deputados
do lado contrário protestasse contra elas. Mas, parece-me que algum motivo ponderoso tem o Ministério para querer estigmatizar o nobre Deputado por São Paulo,
para querer ilaquear a boa fé do monarca.
O Sr. Presidente - O nobre Deputado não pode continuar nesta discussão.

O SR. OTTONI - Eu estou motivando o meu requerimento. Eu vou tirar
o motivo por que ·o nobre Ministro assim procedeu. Quero tirar a conclusão de que
a Câmara, sem descer da sua dignidade, não pode continuar na discussão do orçamento. Portanto, desejo saber se posso continuar.
O Sr. Presidente diz algumas palavras que não ouvimos.

O SR OTTONI -Perdoe-me V. Exa.; não se pede a palavra pela ordem
para motivar um requerimento?
O Sr. Presidente - Mas motiva-se com brevidade.
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O SR. OTTONI - Pois cinco minutos que tenho gasto afalar considera-se
muito tempo? Quando, por exemplo, se deseja informações do Governo, antes de
se mandar um requerimento à Mesa, não é estilo, e estilo constante, dar-se as razões
em que se fundamenta o requerimento? . Recordo-me de um exemplo de poucos
dias. Eu pretendia pedir informações ao Governo sobre a rescisão do contrato das
capatazias da Alfândega; pedi a V. Exa. a palavra pela ordem, e motivei o meu
requerimento um tanto largamente, porque creio não estar na autoridade de V. Exa.
dizer que não se pode motivar requerimentos senão brevemente. Entretanto, se
V. Exa. quer que eu corte o meu discurso, eu o farei; mas, sem motivar, sem sustentar o requerimento, não o mando à Mesa.

O Sr. Presidente - Pode o nobre Deputado motivar o seu requerimento,
mas eu lhe peço que não prolongue a discussão.
O SR. OTTONI - Eu dizia, Sr. Presidente, que o nobre Marquês, Ministro da Marinha, parecia querer realizar um pensamento oculto do Ministério, um
pensamento oculto dos seus colegas, de quem o nobre Marquês é instrumento.
Esse pensamento oculto é ilaquear a boa fé do monarca, estigmatizando o nobre
Deputado por São Paulo. O motivo que tenho para suspeitar isto é que as palavras
do nobre Deputado por São Paulo, que V. Exa. não tinha achado ofensivas do Regimento e da Constituiçã-o, que a Câmara tinha ouvido silenciosamente, foram
estigmatizadas tão estranhamente pelo nobre Marquês. S. Exa. teve o arrojo de vir
dizer à Câmara que tinha ouvido com indignação ...

O Sr. Presidente - O nobre Ministro disse que hoje não pode comparecer,
e nunca a Câmara disputou a Ministro algum este direito.
O SR. OTTONI- Estou pedindo o adiamento por hoje.

O Sr. Presidente - Pode pedir, mas não entrar em uma discussão que não
tem cabimento agora.
O SR. OTTONI - Estou motivando o ni.eu requerimento. O nobre Ministro, dizia eu, teve o arrojo de dizer da sua cadeira que tinha lido com indignação apesar de que o seu discurso vem um tanto mudado no Jornal do Commercio,
assim como acontece com os discursos do nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros -, que tinha lido com indignação as palavras do nobre Deputado por São
Paulo! E, depois de ter dado esta lição à Câmara, a V. Exa. e ao nobre Deputado
por São Paulo, que as repeliu com a dignidade própria do seu caráter, o nobre
Ministro nos declarou que vinha para discutir o orçamento da Marinha, e se se continuasse com estas declarações, essas banalidades, ele não comparecia mais. Ora,
à vista destas considerações, eu creio que a dignidade da Câmara ficará sumamente
comprometida se aceitar as desculpas do nobre Marquês e continuar a discussão do
orçamento sem a presença do nobre Marquês. S. Exa. deve, se quer ser Ministro em
um país constitucional, sujeitar-se às condições do sistema constitucional. O orça-

305

menta da repartição da Marinha não se pode discutir sem as informações do Mlmstro. Talvez haja duplicatas, talvez haja parcelas sobre que a Maioria não possa votar
conscienciosamente, por maior que seja a sua confiança no Gabinete, sem ouvir as
informações do nobre Marquês. S. Exa. pouco disse sobre o orçamento, e mesmo
esse pouco que disse suprimiu quando mandou o seu discurso para O Jornal, de sorte que não temos uma só informação, não temos um só esclarecimento dado pelo
Governo, porque até das poucas e entrecortadas palavras do nobre Marquês não
se pôde tomar nota, pela agitação em que estava a Casa, agitação produzida pelo
discurso imprudente, anticonstitucional, pelas palavras eminentemente injustas e
violentas do nobre Marquês. Em tais circunstâncias, era impossível que os oradores estivessem com bastante sangue frio, com bastante tranqüilidade de espírito
para poder tomar notas a respeito dos algarismos, dos poucos detalhes sobre que
falou o nobre Marquês. E esses detalhes, essas escassas informações do nobre Marquês nem ao menos se acham consignadas no jornal da Casa! Sobre que, pois, há
de versar a discussão do orçamento da Marinha?
Naturalmente quer-se que se encerre esta discussão. Daqui a pouco ouvirei pedir votos, votos, votos, e há de se votar sobre o orçamento. E, porventura, a
dignidade da Câmara dos Deputados ficará salva com uma votação desta natureza?
Eu desejo falar sobre o orçamento da Marinha. Preciso, para isso de minuciosas informações, mas S. Exa. não está presente. Muitos nobres Deputados que pediram a
palavra talvez tenham as mesmas intenções que eu. Requeiro, portanto, que fique
adiada a discussão do orçamento da Marinha, para que se continue estando presente o nobre Marquês.

Sessão de 17 de agosto de 1841
O SR. OTTONI (depois de estar em pé, por alguns minutos, sem falar)~
Eu mandarei pedir documentos que estão na Secretaria, porque não estava persuadido de que o nobre Deputado cedesse.
O Sr. Coelho - Se o nobre Deputado quer que eu fale, estou pronto para
o fazer.
O SR. OTTONI - Começarei, fazendo alguns pequenos reparos sobre o
discurso do nobre Marquês, Ministro dos Negócios da Marinha, proferido na se3são
de 13 do corrente. Hoje, quando ouvi o nobre Ministro da Guerra dar satisfações,
ou que considerei tais, explicando a ausência do nobre Marquês, eu pretendia não
insistir sobre a matéria, mas o nobre Ministro da Guerra retirou as explicações que
tinha dado, protestando que não dava satisfação; assim, peço à Câmara que não
estranhe que, de novo, eu tome em consideração o discurso do nobre Marquês, sobretudo, na parte que tem de mais extraordinário.
Consta que na sessão de sexta-feira, o nobre Ministro da Guerra, como que
de inteligência com o nobre Marquês, Ministro da Marinha, havia anunciado aos
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bancos dos seus amigos a trovoada que ia levantar, comunicando que o nobre Ministro da Marinha vinha preparado para rebater o discurso do nobre Deputado por
São Paulo, e pedindo am seus colegas que não saíssem para ouvir o que ia dizer o
nobre Marquês, em resposta ao nobre Deputado de São Paulo. Ora, eu peço à Câmara que considere bem quanto é extraordinário o comportamento do nobre Ministro da Guerra, e quanto tem ele de ... Quão significativo é ele a respeito do nobre
Marquês, Ministro da Marinha. Parece que, aproveitando-se do gênio assomado e
colérico do nobre Ministro da Marinha, os seus colegas, fazendo dele instrumento,
o instigam a produzir na Câmara cenas desagradáveis, como as que tiveram lugar na
sessão a que me refiro.
Sr. Presidente, é sabido que, quando se organizou o Ministério de 24 de
Março, o nobre Marquês assegurava que, se se havia incumbido de fazer parte deste
Ministério, era para evitar as reações que ele temia da parte de seus outros colegas. Entretanto, com tal jeito, com tanta delicadeza procederam os colegas do nobre
Ministro da Marinha que, em vez de S. Exa. pôr cobro nos excessos que temia da
parte de seus colegas, hoje, à vista da sua declaração, parece que está em inteira
homogeneidade com eles, resoluto a ir correr, impávido, a carreira das reações,
ainda que elas atirem o nobre Marquês sobre os espinhos e punhais,· porque sobre
a lama nunca ele há de cair.
Sr. Presidente, eu sinto muito que o Ministro da Marinha não esteja presente, porque que tinha de lhe dizer algumas verdades um tanto duras. Mas, como
S. Exa. manifestou, na Casa, o propósito de não comparecer, eu dirigirei à sua cadeira o que tinha a dizer a S. Exa. Dirigi-lo-ei à cadeira, ou aos seus colegas, se acaso
algum quiser tomar a palavra e responder por S. Exa.
O discurso do nobre MaÍquês não foi publicado no Jornal do Commercio com aquela exatidão e fidelidade com que costumam ser, geralmente, publicados os nossos debates. Foi consideravelmente adulterado. Eu comemorarei especialmente um tópico.
(O orador lê uma parte do discurso de S. Exa.) Ora, o nofíre Ministro compôs este trecho do discurso, no seu gabinete, e não o·proferiu na Casa. O que ele disse,
na Casa, foi que os brasileiros já estavam desenganados, e que só queriam monarquia e ordem. Liberdade foi coisa que esqueceu inteiramente o nobre Marquês,
tanto assim, que o nobre Deputado de São Paulo, meu amigo, que foi Presidente da
Província do Rio Grande do Sul, Sr. Alvares Machado, quando o nobre Marquês
declarou que as únicas necessidades do Brasil eram monarquia e ordem, protestou
do seu banco, dizendo "monarquia, liberdade e ordem". Duas vezes, o nobre Deputado de São Paulo, quando S. Exa. nos inculcava como necessidades únicas a monarquia e a ordem, enxertou em um aparte a palavra liberdade. O aparte do nobre
Deputado não veio, e o discurso do nobre Marquês foi truncado.
Sr. Presidente, eu não posso deixar de insistir sobre um incidente que deu
pretexto à cena para a qual vinha S. Exa. preparado. O nobre Deputado de São
Paulo tinha dito que, contra os golpes de Estado, protestam Santa-Helena e HolyRood. Já ontem fiz ver que constitucionais os mais distintos, homens que estão
acima de toda suspeita, por parte da Monarquia, usaram e têm usado, freqüentes
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vezes, expressões semelhantes. Já citei o eloqüente trecho com que Benjamin Constant terminou um dos seus belos discursos contra os golpes do Estado.
Entendo pois que, qualquer que fossé a significação que se pretendesse
dar às expressões Santa-Helena e Holy-Rood, eu me explicarei melhor: ainda que
não se dirigissem somente ao Ministro, como o nobre Deputado de São Paulo explicou com o exemplo de Benjamin Constant, e outros muitos autores, se poderiam
justificar estas palavras, não como ameaça ao poder inviolável - isso de maneira nenhuma -, mas, simplesmente, como um protesto contra os desvarios dos ministros
que traziam aquele resultado. Mas o nobre Deputado de São Paulo deu às suas palavras uma explicação que o devia resalvar de toda e qualquer interpretação odiosa
que se lhes ptidesse dar, .no sentido em que o tinha feito uma folha dO Governo. O
nobre Ministro tinha obrigação de aceitar a explicação dada pelo nobre Deputado
de São Paulo; ficasse ao público o ajuizar se esta explicação merecia ou não ser
aceita. Mas, o nobre Ministro não devia duvidar das intenções do nobre Deputado de
São Paulo, e duvidar pela maneira por que o fez, arrogando-se o direito .de dizer
que tinha lido, com indignação, aquelas palavras, o que vem de outra sorte no discurso do Jornal. A Câmara recordar-se-á de que o nobre Marquês começou o seu
discurso, declarando que tinha lido, com indignação, o discurso do nobre Deputado.
A palavra "indignação", substituiu-a S. Exa. pela palavra "estranheza", e a palavra
indignação aparece mais abaixo, noutro sentido. Mas, apesar das modificações do
dicurso do nobre Marquês, não posso deixar de fazer sentir à Casa que ficou consignada no Jornal a lição que o nobre Marquês deu a S. Exa. e à Maioria. Lerei o tópico do discurso do nobre Ministro. (Lê parte do discurso em que S. Exa. diz qUe
vira, com bastante estranheza, que o Sr. Deputado de São Paulo não fora chamado
à ordem.) Já se vê, pois, que o nobre Ministro leu, com estranheza, que tais expressões tivessem sido produzidas na Casa, e viu, com estranheza, que nenhuma voz se
levantasse para chamar o nobre Deputado de São Paulo à ordem. Se isto não é dar
lição a S. Exa., e a todos os deputados do seu lado que têm defendido o nobre Ministro, não sei o que seja.
O nobre Ministro, repelindo a explicação que deu o nobre Deputado de
São Paulo, disse uma verdade, quando afirmou que não havia de ir a Santa-Helena.
Até aí, estou inteiramente de acordo com o nobre Ministro, porquanto, ir para
Santa-Helena não é coisa que toque a todos. Ainda que o nobre Ministro atravessasse, a nado, o mar que nos separa de Santa-Helena, quando tivesse de chegar aos rochedos da ilha, se submergiria, não no lodo, porque creio que nas imediações de Santa-Helena não há lodaçais, mas no abismo dos mares que cercam aqueles rochedos, e
aí ficaria completamente esquecido, sem se ter notícia, ao menos, de que o Ministro tinha tentado a empresa de nadar para Santa-Helena e de chegar lá, porque isso,
como já disse, não toca a todos.
O nobre Ministro disse que reclamava, especialmente, contra a comparação
feita de S. M. o Imperador com Bonaparte, pela razão de que Bonaparte era usurpador, porque tinha começado a sua elevação, dissolvendo o Conselho dos Quinhentos. Ora, aqui o nobre Marquês, longe de ir com as idéias do direito divino, que
aparecem em alguma outra parte do seu discurso, foi com as idéias dos mais exaJtados defensores da soberania nacional, porque fez coro com eles, estigmatizando
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Napoleão, por ter violado a soberania nacional, dissolvendo, com a força de baionetas, o Conselho dos Quinhentos, autoridade legislativa criada pela Constituição
do Estado. Se o nobre Marquês censura Napoleão por este golpe de Estado contra o
Conselho dos Quinhentos, com esta censura reconhece o nobre Marquês a legitimidade do Conselho dos Quinhentos, filha, inteiramente, da soberania nacional, que o
nobre Marquês desconhece. Por conseqüência, está em contradição, inteiramente,
com seus princípios o nobre Marquês, querendo fazer usurpador a Napoleão, em
razão de iniciar sua elevação por aquele golpe de Estado.
Sr. Presidente, quem ouvisse o nobre Marquês declamar que não havia de
cair na lama, porém, sim debaixo dos punhais, pensaria que alguém o tinha ameaçado. Aliás, o que significa esse rompante? Eu desejava r>erguntar onde estavam
essas ameaças, esses punhais. Mas, enfim, o nobre Ministro não está presente, nem
colega algum seu, por isso, não pedirei explicações. Achá-las-ei, na imaginação poética do nobre Ministro.
O nobre Deputado de São Paulo fez ver ao nobre Marquês a contradição
em que se achava, fazendo parte de um Ministério reator, cujas reações, especialmente, se dirigiam contra aqueles indivíduos que tinham tomado parte mais ativa na
decretação da maioridade de S. M. o Imperador. Ora, como respondeu o nobre Marquês, do seu banco, a esta acusação? Primeiramente, negou, dizendo que não havia
tal; depois ... mas eu leio o Jornal (lê a parte respectiva do discurso do Sr. Andrada
Machado e os apartes do Sr. Ministro da Marinha} disse que o nobre Ministro castigava os crimes.
Ora, bem se vê que o nobre Deputado de São Paulo, tratando das numerosas demissões que o Ministério tem dado; e o nobre Ministro da Marinha, declarando que, nessas demissões, não tem castigado os princípios, mas os crimes,
devemos ficar entendendo que são criminosos todos os indivíduos demitidos pelo
Ministério atual, e que o Ministério atual os tem demitido como uma punição. Entretanto, empregados aparecem demitidos pelo Ministério atual, cuja reputação
está muito acima da reputação dos nobres Ministros, como o Sr. Raphael Tobias de
Aguiar, cuja reputação não se acha nodoada, com muitas das reputações dos colegas do nobre Ministro da Marinha. Ainda hoje o Despertador noticia a demissão
do guarda-mor da Alfândega e, muito expressamente, repete uma proposição que
tenho ouvido a todas as pessoas que conhecem o Sr. Leopoldo Augusto da Câmara
Lima, e é que não foi demitido por falta de zelo, nem por falta de inteligência, nem
por falta de probidade. Não sei, pois, de que natureza são os crimes pelos quais
possa ter sido demitido o Sr. Leopoldo, porque o nobre Ministro da Marinha nos
diz que o Ministério atual tem sido reator, para castigar os crimes, isto é, que por
meio das demissões, castiga os crimes. Mas, não sei quais são os crimes do Sr. Leopoldo, mas é certo a falta de zelo, de inteligência e de probidade. Um nobre Deputado de São Paulo havia dito que, para o Sr. Ministro da Fazenda, era crime terestas qualidades. Não sei se o nobre Ministro da Marinha explicará assim esta demissão. Creio que assim não a explicará. Mas, se não der o nobre Ministro da Fazenda
outras explicações a respeito dos crimes do Sr. Leopoldo, visto que o Ministério nos
diz que só demite por crimes e só tem sido reacionário por crimes, devo entender
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que os crimes do Sr. Leopoldo são ter zelo, inteligência e probidade, e que são estes
os crimes que o nobre Ministro da Fazenda pune com essa demissão.
· Não entrarei de novo na questão da legitimidade, sobretudo depois das modificações que fez no seu discurso o nobre Ministro, e até porque o nobre Deputado de São Paulo já disse, a este respeito, quanto era suficiente. Mas, não posso deixar de notar que o nobre Ministro declarasse, na parte do seu discurso, que não
acho agora que, se o direito do Imperador não viesse de outra origem, vinha da
Constituição. Esta outra origem de que vêm os direitos da dinastia imperante, é
que eu não sei qual seja, porque eu já disse, em outra ocasião, que não reconheço
outros direitos na dinastia imperante, senão os que lhe dá a Constituição.
O Sr. Gomes Ribeiro - A unânime aclamação dos povos.

O SR. OTTONI - Justamente, isso é o mesmo: o direito que vem do campo de Sant'Anna, e não do campo de Ourique. O Imperador e sua dinastia imperarão sempre no Brasil, segundo a frase da Constituição, porque seu augusto pai foi,
unanimemente, aclamado pelos povos, no campo de Sant' Anna, da Honra ou da
Aclamação, no Rio de Janeiro, aclamação que repercutiu do lpiranga para aqui, e
daqui para todos os pontos do Império. E se esta outra legitimidade de que fala o
nobre Marquês se vai procurar no campo de Ourique, eu a rejeito.
Tinha a dizer algumas palavras a respeito do discurso do nobre Deputado
da Para1ba, mas o nobre Deputado não se acha presente, e por isso limitar-me-ei
a muito pouco.
O nobre Deputado imitou o nobre Ministro, calçando também o coturno,
elevando-se pelas regiões da imaginação. O nobre Deputado, nas suas numerosas citações, disse entretanto algumas coisas que talvez possam ofender os seus amigo, os senhores ministros, e que mesmo são verdadeiros epigramas. Por exemplo,
o nobre Deputado, aplaudindo a exaltação do Ministério atual, fez uma citação do
versinho do Magnificat anima mea Dominum - que se traduz assim nas Horas Mariannas - Aos pobres famintos encheu de bens - assim é explicada pelo nobre
Deputado a elevação do Ministério atual! Rendeu o nobre Deputado graças à Providência, por ter enchido de bens os pobres famintos que estão, atualmente, no
Ministério! Estas e outras coisas escaparam ao nobre Deputado da Paraíba. Remontou às regiões da tragédia o nobre Deputado, e desceu logo a uma cena demasiadamente burlesca.
O nobre Deputado, que fez tantas citações latinas, devia ter presente o
conselho do poeta, quando recomenda que aquele que trajou, há pouco, vestes trágicas não deve descer, imediatamente, às chocarrices. Eu citaria o verso, se estivesse presente o nobre Deputado.
O Sr. Coelho - Cite.

O SR. OTTONI
"Nec quicunque Deo, quicunque adhibebitur heras,
Regali conspectus in aura nuper, et astro,
Migret in obscuras humili sermone tabernas. "
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E o certo é que o discurso do nobre Deputado, a par de vôos trágicos,
inclui alguns trechos impróprios de quem trajava-se, há pouco, com o ouro e a púrpura real.

O Sr. Tosta - "Sed tragicus plerumque dolet sermone pedestri. "
O SR. OTTONI - Esta permissão dá o poeta a Telefo e Peleu,

"... cum pauper, et exul uterque Projicit ampullas,
et sesquipedalia verba. "
Para que, pois, a mesma faculdade se pudesse dar ao nobre Deputado pela
Paraíba, preciso era considerá-lo mendigo e desterrado, qual Telefo ou Peleu, nas
circunstâncias em que o poeta os descreve. Ora, tal posição não pode assentar ao
nobre Deputado pela Paraíba, e nem foi essa, sem dúvida; a do nobre Deputado pela
Bahia, por is~o, entendo que não tenha cabimento a sua citação.
O nobre Deputado pela Paratba repetiu uma acusação, já muito cediça,
contra o Ministério de Julho e seus amigos, que tinham retalhado o País em dois
partidos, chamando o nobre Deputado e seus correligionários de republicanos. Não
vi, ainda, as provas de semelhante acusação. Se lá, nos sertões da Paratba, aconteteceu semelhante coisa, creio que foi somente lá.
Eu vi, na verdade, muitas pessoas notarem que os adversários da maiorjdade, inculcando-se exclusivamente monarquistas, como faziam antes dessa época,
e, depois, apresentando-se em julho para combater a maioridade pela maneira por
que o fizeram, certamente haviam mostrado que as suas convicções monárquicas,
se existiam, estavam aliadas com uma forte dose de egoísmo, e que o egoísmo
preponderava sobre todas as convicções do Governo e da camarilha domi11ante,
então, para que pondo de parte essas convicções monárquicas, se dirigissem somente
pelo interesse bem palpável, opondo-se a essa medida que hoje o J10bre Deputado
da Paratba reconhece ser majestosa. Isto é o que ouvi. As acusações que faziam os
aliados do nobre Deputado da Paratba ao Ministério de Julho, e mesmo muitas pessoas que o apoiavam, inculcavam mesmo qual era a natureza das acusações, justas
ou injustas, que sobre eles pesavam. As acusações que fazia a imprensa do lado do
nobre Deputado, e todos os outros órgãos por que a opinião costumà manifestar-se, .
eram porque o Ministério de Julho não queria, sinceramente, a Monarquia; que não·
tinha-se esforçado para declarar-se a maioridade senão pelos mesmos motivos por
que o Governo queria, então, demorar esta medida e procrastiná-la. Por conseqüência, eu creio, o nobre Deputado da Paraíba está em completo equívoco, quando repete a recriminação de que o Ministério de Julho pretendeu apontar a ele e os de
seu lado .como republicanos. Verdade é que, se acaso alguém quisesse fazer recriminações desta natureza ao nobre Deputado da Paratba, especialmente, raciocinando
como o fazem os seus aliados, talvez pudesse achar algum pretexto na maneira por
que ele se opôs ao ministério. Mas, eu não creio que o nobre Deputado, pela maneira por que discorreu o ano passado, por exemplo, a respeito do cofre das graças,
desse pretexto para ser assim recriminado.
Não acompanharei o nobre Deputado na citação de Nero, Caracala etc.,
porque isso nos levaria muito longe. Mas, não posso deixar de fazer sentir ao nobre
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Deputado que foi muito injusto para com o nobre Deputado de São Paulo, quando
lhe atribuiu a intenção de ofender V. Exa. por uma alusão. Em primeiro lugar, eu
desejava que o nobre Deputado lesse o discurso do nobre Deputado de São Paulo,
que o lesse na Câmara, e ver-se-ia que ele, contra su-a intenção, o adulterou e acrescentou.
No discurso do nobre Deputado de São Paulo vem somente a palavra "caboclo", e não a pardo (apoiados); nem o nobre Deputado proferiu tal palavra. O
nobre Deputado supôs na melhor boa fé, sem dúvida, que o nobre Deputado de
São Paulo tinha dito isto, e em forma de injúria. Nessa mesma palavra, se existe
uma alusão, foi feita pelo nobre Deputado de São Paulo a si mesmo, porque é ele
que se julgava no lugar do velho caboclo de quem contava a historieta. Por isso, se
havia alusão, era ao nobre Deputado de São Paulo, que tomava para si o papel de
caboclo. Mas, não sei como possa haver essa injúria que o nobre Deputado quis
emprestar ao nobre Deputado de São Paulo.
O nobre Deputado da Para1ba, na continuação do seu discurso, fez ver
mesmo que a alusão não podia partir do nobre Deputado, porquanto se o nobre
Deputado de São Paulo tem propugnado, nesta Casa, pelos direitos de todos os cidadãos indistintamente, por esta mesma razão devia-se reconhecer que o nobre
Deputado de São Paulo não pretendeu fazer alusão alguma a V. Exa. Julgo que o
nobre Deputao foi quem a fez.
Sr. Presidente, eu hei de votar por todas as reduções que oferece a Comissão. Eu tinha de desenvolver, largamente, o meu pensamento a respeito do orçamento da repartição da Marinha, mas a hora está muito adiantada e os ministros estão ausentes. Eu desejava, ao menos, a presença de algum, e mesmo ouvir o nobre
relatór da Comissão, que me cedeu a palavra.
O Sr. Limpo de Abreu- O Sr. Coelho não é o relator, é o Sr. Torres.

O SR. OTTONI - Eu não posso negar por maneira nenhuma, a apt,dão do
nobre Deputado do Rio de Janeiro, não de preferência ao nobre Deputado de Santa
Catarina, a quem considero igualmente apto. Mas o nobre Deputado de Santa Catarina, que tomou a si a tarefa de nos dar explicações e que tem falado como relator da Comissão, não está presente. Em tais circunstâncias, como eu tenho ainda
outra vez a palavra·, reservar-me-ei, para então discutir, mais largamente, todas estas verbas, e dizer alguma coisa sobre o relatório da ilustre Comissão. A hora está
muito adiantada.
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ORÇAMENTO DA MARINHA
CRITICA AO MINISTÉRIO

Sessão de 19 de agosto de 1841
O SR. OTTONI - Quando falei a primeira vez, acerca do orçamento da
Marinha, já estava a hora muito adiantada, e apenas me foi possível tocar em algumas considerações políticas, relativas ao discurso do nobre Ministro da Marinha,
e a algum outro que tinha sido proferido na Casa. Agora, entrarei mais especialmente, na discussão do orçamento dessa repartição, e depois farei, também, algumas
considerações que julgo deverem ter todo o lugar, na presente discussão.
Sr. Presidente, há, no parecer da Comissão, diferentes supressões que a
Comissão declara fazer, por serem as quotas correspondentes pedidas para pagamento de ordenados de empregos, que a Comissão supõe ilegalmente criados. Ora,
eu julgaria a Comissão muito coerente com os seus princípios se, acaso, não tivesse
instaurado novamente a consignação para despesas eventuais, declarando-nos o seu
relator que, especialmente, se havia a Comissão resolvido apresentar essa emenda
para que o Governo tirasse desta verba o dinheiro preciso para pagamento daqueles empregos. Como é que há supressão dessas qu~tas, pedidas ilegalmente, se o
Governo, ouvindo as palavras com que a Comissão propõe essa emenda, deve-se julgar autorizado para, das despesas eventuais, pagar os empregos que a Comissão julga
ilegais?
Mas o nobre relator da Comissão nos disse que, passando as quotas tais
quais o Governo pediu, ficam aprovados os empregos. Mas, passando as mesmas
quantias, não em certas verbas especiais, porém, na rubrica "despesas eventuais",
não ficam aprovados esses empregos. Creio que poderei provar ao nobre relator da
Comissão que o resultado na adoção da lei é inteiramente o mesmo, quer se aprovem as verbas que estão na proposta do Governo, quer se aprove a emenda da Comissão. Se a Comissão julga ilegais as criações feitas por diferentes ministérios,
há muitos anos, deveria declará-lo expressamente, e talvez providenciar a esse respeito, em um artigo especial. Mas, o que tem feito a nobre Comissão? Tem"se-nos
repetido, sempre, que certos empregos da repartição da Marinha são ilegais, e por
isso tem proposto reduções. Entretanto, em último resultado, a Lei do Orçamento,
também nesta parte, é uma completa burla. O Governo faz a sua proposta do orçamento; em uma verba qualquer pede, por exemplo, para o Quartel-General, 1:744$,
e nas tabelas com que justifica b seu pedido, explica à Câmara, explica à Comissão
o fim para que é destinada esta quota. A Comissão oferece-nos o seu relatório, faz
ver no relatório que tais e tais adições que o Governo pede, para completar a soma
total, não são necessárias, que algumas delas são pedidas para uma despesa que a
lei conhece. A Câmara aprova o parecer da Comissão, mas aprova o quê? Aprova
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que a quota, por exemplo, de 1:744$ seja, simplesmente, v.g., de 1:000$. Mas, qual
é o resultado desta votação? Porventura vai, na lei, explicado o pensamento da Câmara de que são ilegais aqueles empregos? Por maneira nenhuma. A Câmara só aprova a lei, e o relatório da Comissão, qualquer que seja, não pode servir para explicar
a lei.
O parecer da Comissão é, na verdade, que esses empregos são ilegais. Mas,
na votação da Câmara, não aparece essa opinião, há apenas uma redução. Por conseqüência, ainda que o orçamento fosse inteiramente especializado, ainda que o Governo fosse rigorosamente obrigado a despender, em cada uma das verbas, somente
aquilo que a lei lhe concede, nem ainda, neste caso, poderia supor-se que o Governo
estava obrigado a suprimir, antes, um tal emprego do que um tal outro, porque o
Governo, quando os criou, julgou-se autorizado para isto. Não pode, pois, saber
qual das parcelas era aquela que, na mente da Câmara devia ser suprimida, e se esta
supressão era por ser desnecessária, ou por ser ilegal.
Note a Câmara que o caso muda ainda de figura, à vista da disposição constante das leis do orçamento, que autorizam o Governo a transferir as sobras que há
em qualquer das verbas_ do orçamento para outras onde há falta, excedendo mesmo
a consignação marcada em cada uma das verbas, contanto que este excesso não sobrepuje a sobra das outras verbas.
Para o Quartel-General, o Governo pediu certa quantia, compreendidos
certos empregos que o Governo julgou que podia criar. A Câmara, aprovando o
parecer da Comissão, reduz a soma total das diversas adições pedidas para o QuartelGeneral. Pode esta redução ser em conseqüência de erro de soma, pode ser por
qualquer motivo, mas o Governo está autorizado a transferir, da verba onde houver
sobra para a do Quartel-General, a quantia que faltar para completar o seu pedido
Para que a nobre Comissão pudesse preencher os fins que teve em vista, isto é, para
fazer cessar o abuso que julga existir, era preciso que o não fizesse somente por palavras, devia-nos propor meios para sairmos desta dificuldade.
O nobre orador, depois de mais algumas reflexões neste sentido, continua:
Mas, Sr. Presidente, a Comissão achou-se em dificuldade porque o Ministro tinha pedido dinheiro para esta espécie de empregos, e na discussão insistiu no
pedido. A comissão quis satisfazer o Ministro, não querendo renegar os seus princípios e, por isso, foi procurar uma tangente por onde pudesse escapar. A tangente,
porém, me parece que não foi bem achada. Noto que no orçamento da Marinha do
ano presente, vem um melhoramento que eu considero progresso, que é não virem
essas despesas extraordinárias ou eventuais, que não estão bem classificadas por lei.
Se estivesse presente o nobre Ministro, eu teria de agradecer-lhe este progresso. Mas,
a Comissão, como teve de salvar-se da dificuldade em que se achava com as instâncias do nobre Ministro, em vista do seu relatório, achando-se entalada entre o receio
de parecer contraditória e o desejo de conceder ao Ministro o que ele pediu -porque o nobre relator protestou, muitas vezes, que dava o seu apoio aos membros do
Governo, não quis por maneira alguma que se suspeitasse de sua adesão-, nesta circunstância, foi restaurar a verba das despesas eventuais que o nobre Ministro havia
suprimido. Eu quisera que o nobre relator da Comissão me explicasse o que entende
por despesas eventuais, porque não considero que empregos que, bem ou mal, estão
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criados, que o Governo julgou estar no direito, criando-os, não considero, digo, que
possam os ordenados deles ser tirados das despesas eventuais. É uma verdadeira extravagância, perdoe-me o nobre relator.
Parece-me que o nobre relator da Comissão incluiu, também, nas despesas
eventuais, o dinheiro para o engajamento de maruja estrangeira. A lei que autoriza
o Governo para engajar marinheiros, a prêmio, está em execução há muito tempo e,
certamente, é conhecida pelo nobre Ministro. Entretanto, o nobre Ministro não pediu quantia alguma para realizar este engajamento, e está claro que é porque julga
que não é conveniente, que não é necessário. Supondo, porém, precisa tal consignação, para que há de vir na verba de despesas eventuais uma despesa que pode ser
calculada e determinada com muita aproximação? Não posso compreender.
Sr. Presidente, nada direi a respeito da Secretaria de Estado. Tem-se discutido, largamente, a autorização do Governo para nomear adidos e marcar"lhes
ordenados, e, por isso, passarei adiante.
Contadoria Geral da Marinha - O Governo no seu relatório nos faz ver o
estado em que se acham as repartições da Marinha, por onde tantos milhares de contos se escoam e se têm escoado. Eu lerei o que a este respeito diz o nobre Ministro.
(Lê.) Depois de ter dito estas palavras, que são muito significativas, o nobre Ministro continua, no seu relatório, a dar as razões por que o seu antecessor julgou dever
criar a Contadoria-Geral da Marinha, e eu pedirei licença à Câmara para ler esta
parte do relatório. (Lê.)
Estas razões são a dificuldade de fiscalização, os tropeços que nascem da
legislação atual, a permissão para que as intendências das províncias façam despesas
não autorizadas diretamente pela repartição, que dêem contas às tesourarias provinciais etc. Entretanto, Sr. Presidente, a respeito da Contadoria-Geral da Marinha, pela
maneira por que a Comissão propõe, pode haver manifestação da opinião da Câmara, porque o Governo, na sua proposta, desenglobou a Contadoria da Marinha
de outra qualquer repartição, pedindo uma consignação especial, sem dúvida para,
neste caso, consultar o voto das Câmaras, porque, não se votando a soma, está claro que a Câmara não aprova aquela criação.
Ora, a respeito da faculdade que podia ter tido o Governo para criar esta
estação, há duas opiniões: uma é a minha e de alguns senhores Deputados, e outra,
a da maioria da Casa. Segundo a minha opinião, e creio que, também, da nobre Comissão, a autorização dada pelo art. 46 da lei de 18 de outubro de 1833 caducou,
porque estas autorizações, dadas para reformas de repartições em leis de orçamento,
no meu entender, são autorizações que acabam com o ano financeiro. Entretanto, a
maioria da Casa tem entendido o contrário, porque julgou que o Ministério estava
autorizado a transferir a Academia de Matillha de terra para bordo, dando um novo
regulamento àquela academia, pelo simples fato de que, em 1830, na Lei do Orçamento, fora autorizado para reformar esta academia. Por conseqüência,. a maioria da
Casa tinha emitido a sua opinião a respeito da continuação não interrompida destas autorizações, opinião que ainda hoje não é minha.
·
O Sr. Coelho- Nem minha.
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O SR. OTTONI - Mas, trago o fato para justificar o nobre ex-Ministro da
Marinha de qualquer pecha que lhe possa resultar do parecer da ilustre Comissão.
O nobre Ministro procedeu como as Câmaras entenderam que ele estava autorizado
a proceder, procedeu conforme a opinião das Câmaras. Mas, o nobre relator da Comissão, dizendo que, ainda quando se pretendesse apoiar a criação da Contadoria,
na autorização concedida pelo artigo 46 da lei de 8 de outubro de 1833, para areforma dos arsenais e intendências, acrescentou que esta autorização foi acompanhada da cláusula de que as despesas da reforma não excedessem a quantia votada para
tais repartições, na mencionada lei.
Ora, em primeiro lugar, eu poderia mostrar ao nobre Deputado que as
reformas que a Câmara tem tolerado, desde a primeira, feita em 1833, excederam
esta cláusula e, por conseqüência, esta cláusula estava anulada por todas as reformas
anteriores que a Câmara tinha aprovado na Lei do Orçamento, consignando fundos.
É certo que a primeira reforma feita caiu, creio que em 1834. Mas, apesar disto, há
o fato extraordinário e escandaloso de que esta reforma continuou em vigor, constantemente, apesar de tê-la a Câmara reprovado, e está ainda em vigor até hoje, e
.esta primeira reforma já excedia a quantia votada para as mais repartições. Por conseqüência, a Comissão, para ser coerente, não devia contentar-se em suprimir somente a despesa da Contadoria-Geral, e devia suprimir toda a outra despesa com aquela
repartição, visto que toda ela tinha incorrido nesta falta. Procedendo desta maneira,
podia dizer-se que a ilustre Comissão é carente sempre com os seus princípios ...
O Sr. Coelho - A Comissão não responde pelo passado.
O SR. OTTONI - ... aliás, quem não conhecer como eu a independência
dos nobres membros da Comissão, e não quiser pagar o devido tributo às fadigas
extraordinárias dos nobres Deputados, para fazer este árido trabalho, poderá pensar
que não tiveram toda a imparcialidade que alardeiam, sobretudo, se confrontamos
este fato da supressão da Contadoria, em que, no meu entender, o nobre Deputado não foi coerente, propondo esta supressão de uma repartição cuja utilidade a
Comissão reconhece, mas criada pelo ex-Ministro da Marinha, ficando em pé tudo o
que outros criaram, com igual autorização.
O Sr. Coelho - Não, Senhor.
O SR. OTTONI -Esses outros atos a Comissão julga legais.
O Sr. Coelho- Não, de todo.
O SR. OTTONI - A Comissão diz que as necessidades do serviço o exigiam, e foi procurar a tangente, que já apontei, das despesas eventuais, para, por
meio delas, se pagarem ordenados de empregos que, na sua opinião, não são legais.
O Sr. Coelho - Há serventuários que passam a ser nomeados.
O SR. OTTONI - É a mesma coisa.
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O Sr. Coelho - Não.
O SR. OTTONI -

O nobre Deputado há de negar, necessariamente.

Enfim, a Comissão reconhece, como faz ver, a necessidade de uma repartição desta natureza, mas uma das razões por que a não &prova é porque o Ministro propôs, na reforma das secretarias, uma repartição de contabilidade. Quem sabe
se esta repartição de contabilidade há de passar ou não? O que entendo é que, se o
Ministro não tivesse proposto esta criação, na reforma das secretarias, a Comissão a
aprovaria.

O Sr. Coelho - Não, é uma razão de mais.
O SR. OTTONI- Bem; eu tenho a declarar que, sobre a Contadoria-Geral,
concordo com a ilustre Comissão, apesar das reflexões que fiz; e, descendo a alguns
detallies a que o nobre Ministro desceu, direi que também não aprovo como o nobre
Ministro, que os oficiais-generais e lentes que têm comissões especiais sejam empregados na repartição. Não acho isto conveniente, porque, por exemplo, um lente
preenche mellior os seus deveres, explicando na sua academia, onde pode até fazer
grande falta.
Acho, pois, muito razoável a opinião do nobre Ministro. Mas, a respeito do
lente que ali se acha, desejava declarar ao nobre Ministro que, se ele foi para lá, foi
a pedido do nobre antecessor de S. Exa., julgando que esse indivíduo poderia prestar alguns serviços, no empenho de fiscalizar os dinheiros que se despendem por
aquela repartição; entretanto, o estado de sua saúde e suas inclinações naturais o
fazem desejoso de arredar-se desta espécie de empregos, e o chamam para a academia.
Por conseqüência, o nobre Ministro, nesse ponto, não somente faz uma
coisa muito razoável, como também satisfaz os desejos desse lente que S. Exa. mencionou na Casa e - talvez, pudesse eu dizer - os desejos de mais alguém que não
simpatize com aqueles empregados que têm dignidade bastante para cumprirem
com seus deveres, quaisquer que sejam os comprometimentos, circunstâncias em
que, igualmente, se acha o nobre oficial-general a quem se referiu o nobre Ministro, e sem dúvida todos os membros da repartição. Eu peço perdão à Câmara de ter
falado com algum elogio a respeito de um dos empregados. Mas, a respeito dos outros, posso ser juiz imparcial, e, pelo que tenho ouvido a respeito de todos eles, não
se podia ser mais feliz do que foi o Sr. Hollanda, na escollia que fez. Entretanto,
estimo muito estar de acordo com a opirüão do nobre Ministro, e que esta opinião
possa contentar a todos.
Pode ser que a Câmara, mudando de opinião, considere esta autorização
cassada. Mas, então, suprimindo a Contadoria-Geral da Marinha, supressão pela qual
votarei, é preciso que a Câmara tome providências para se realizarem os fins que
teve em vista o nobre ex-Ministro, para que os dinheiros públicos não continuem a
ser desperdiçados.
Sr. Presidente, eu, negociante como sou e em contato com esta classe no
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Rio de Janeiro, posso saber os pormenores de muitas transações, e ter notícia de
ocorrências relativas ao fornecimento da Marinha. Um regulamento do Governo,
feito em conformidade da autorização que mencionei, tinha marcado a maneira por
que se devem fazer as compras no arsenal, e muitas cautelas engenhosas, sem dúvida, no sentido de garantir a Fazenda pública, ditadas pelo zelo e desejo de fiscalização, se acham ali exaradas, mas não há cautelas que bastem. Por exemplo, anuncia-se que se preCisa comprar tal. gênero; mas, o que sucede muitas vezes é que
estes anúncios se fazem -é o que consta-, quando já há pessoas prevenidas danecessidade da repartição. Isto pode acontecer, sem haver a menor má fé da parte dos
empregados. Pode um especulador, ativo e sagaz, no seu gabinete, prever quais serão
as necessidades da repartição, à vista, por exemplo, da Lei do Orçamento, que mandou construir tal obra, ou tornou necessária a aquisição de tais e tais gêneros, procurando imediatamente atravessar os que existem na praça, ou empregando outros
muitos meios. Fazem-se estes anúncios e os sujeitos que querem vender aqueles gêneros ao arsenal comparecem. O intendente, que deve dirigir-se pela informação da
mestrança, lhes apresenta os gêneros, que importam em mais 20, 15 ou 10 por cento. Mas a mestrança declara que o gênero mais caro vale 20, 15 ou 10 por cento
mais do que outro, em que acha um defeito qualquer. E, aqui, temos muitas vezes
a Fazenda Pública consideravelmente onerada.
Ora, a este respeito, narrarain-me um fato que não sei se é exato, mas o
que diz o mesmo nobre Ministro, no seu relatório, me induz a pensar que podem ter
ocorrido fatos semelhantes.
Um negociante, cujo fundo importava em muito pouco, e que vendia cabos, estanho e alguns outros gêneros ao arsenal, apresentou uma amostra de estanho, ao mesmo tempo que outro apresentou outra amostra. Ora, estas duas amostras tinham sido tomadas da primeira mão de um negociante importador. O estanho
era, por conseqüência, o mesmo, sem diferença nenhuma - este fato é acontecido
já há 3 ou 4 anos. Um dos oferentes pediu mais 15 por cento do que o outro e
a mestrança do arsenal decidiu que o gênero daquele que tinha pedido mais 15 por
cento valia mais 20, sendo, aliás, o gênero perfeitamente idêntico ao daquele que
.pediu menos, pois que ambos os vendedores tinham ido buscar as amostras, em primeira mão, do importador. Por conseqüência, o negociante que teve a fortuna de
agradar aos olhos da mestrança teve de vender o seu gênero por mais 15 ou 20 por
cento.
Ora, foi talvez por saber estas e outras semelhantes que o nobre ex-Ministro da Marinha tomou sob sua responsabilidade mandar fazer, por um certo número
de meses, a compra do arsenal por outro ilustre colega.
O caráter e distintas qualidades destes dois nobres Senadores acham-se
numa tamanha elevação, que eu os rebaixaria, se quisesse justificá-los de inculpações indignas que os especuladores, interessados em certas transações, dirigiram contra este ato do nobre ex-Ministro. Não deprimirei, pois, o brio destas duas personagens, querendo defendê-las de insinuações torpes das folhas hoje ministeriais, mas
responderei simplesmente a uma acusação que apareceu, na Casa, de se julgar menos regular este ato do ex-Ministro_ Eu já expliquei, na Câmara, os motivos que o
ex-Ministro poderia ter tido, para tomar sob sua responsabilidade o fazer em um se-
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mestre um ensaio dos meios de poder obter gêneros para o arsenal, sobrecarregando menos a Fazenda Pública. O nobre ex-Ministro teve a bondade de me comunicar
tabelas comparativas dos gêneros comprados, no semestre anterior, e dos gêneros
comprados creio que em 5 meses, em que sob sua inspeção se fizeram compras da
maneira por que ele entendeu. Destas tabelas se conhece que todas estas compras
feitas desta maneira, importando em menos de 100 contos de réis, apresentam uma
diferença de menos, no dispêndio da Fazenda pública de 8 contos de réis, quando
ocorreu a circunstância de que muitos desses gêneros, que existem nessas tabelas,
subiram de preço no mercado nesses meses. Eu desejava a este respeito pedir explicações ao nobre Ministro da Marinha, e é por esta razão, e por muitas outras, mais
especialmente, que instei pela presença do Ministro, para o interpelar. Eu tomei várias notas das tabelas que me comunicou o muito digno ex-Ministro, por exemplo,
sobre o carvão, que é um dos gêneros em que houve uma diferença considerável.
Nos livros anteriores, estavam lançadas, ora tantas toneladas inglesas, outra vez,
tantas toneladas, simplesmente e, outras vezes, tantas toneladas nacionais. Ora, a
tonelada inglesa tem 72 arrobas e a tonelada nacional, 54. Quando procurou comprar carvão, em certa ocasião, o nobre ex-Ministro, com o zelo infatigável que o distingue pelo serviço público, procurou indagar e soube que, no arsenal, se comprara
por certo preço; e indo saber, no mercado, a como se podia obter este gênero, soube que estava pelo mesmo preço, porque o arsenal tinha feito as últimas compras;
mas, verificado o caso, as últimas compras eram de toneladas portuguesas, e os
preços do mercado eram de toneladas inglesas, o que fez uma diferença bem considerável.
Sr. Presidente, eu desejava saber se foi por fatos desta natureza que, já
em 1830, o nobre Marquês, Ministro da Marinha, lançou fora do arsenal a algum
empregado daquela repartição. Quisera mesmo que, em 1841, o nobre Ministro
nos explicasse quais foram as dificuldades com que teve de lutar em 1830, a fim de
fiscalizar a maneira por que se despendeu os dinheiros naquela repartição. Mas, enfim, o nobre Ministro adoeceu, e eu sinto ter de passar sem estas informações, as
quais, aliás, parece que podiam servir de alguma utilidade. Eu queria mesmo fazer
algumas recomendações ao nobre Ministro ...
O Sr. Andrada Machado - O Ministro não gosta de recomendações.
O SR. OTTONI - ... que não posso fazer ao nobre Ministro da Guerra,
porque S. Exa. não pode estar ao fato dos detalhes da repartição da Marinha. Tinha
de pedir que o nobre Marquês nos informasse os resultados de certos exame·s a que
seu antecessor mandou proceder, e se foi por se descobrirem alguns abusos sobre o
modo por que se faziam as despesas, em várias embarcações de guerra, que algum
comandante foi exonerado do comando. Não entrarei em detalhes, porque, enflm,
o estar exonerado este comandante não quer dizer que prevaricasse, mas não pude
deixar de trazer este fato para mostrar a maneira por que o ex-Ministro procedia na
repartição a seu cargo. Porquanto, tendo denúncia dada pela imprensa da Oposição
- e isto prova a vantagem da Oposição - de que abusos havia em certas repartições e embarcações em geral, sobre a maneira de despender os gêneros que estão a
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cargo dos respectivos comissários etc., o nobre ex-Ministro, imediatamente, apesar
de ter relações muito estreitas com alguns indivíduos compreendidos na denúncia,
mandou proceder aos necessários exames e fez com que tivessem lugar as providências convenientes.
Visto que o nobre Ministro nos disse que pretende lançar suas vistas, especialmente, sobre o labirinto dos nossos arsenais de Marinha, eu desejara que lançasse suas vistas sobre a maneira de se arii).azenarem e conferir os gêneros nos arsenais. Falta, por exemplo, o almoxarife no arsenal, sendo preciso que outro o substitua. Procede-se a inventário dos gêneros que estavam a cargo do primeiro, e por
este inventário se faz a entrega. Ora, este inventário se faz de maneira que é impossível fiscalizar a boa guarda dos gêneros e evitar qualquer desvio. Diz-se, por exemplo, no inventário, tantos cadernais, como vi em um papel que me comunicou o nobre ex-Ministro de um exame a que mandou proceder. Ora, um cadernal pode custar r$ e 12$. Entretanto, o almoxarife, entregando tantos cadernais, tem satisfeito. Suponha-se que há um que queira lesar a Fazenda, esse pode fazê-lo, à vista de
tais inventários. Eu queria perguntar ao nobre Ministro se não lhe foram presentes
esses exames, e o que pretende fazer deles, bem como de alguns outros desta natureza. Enfim, pararei aqui, a respeito da Contadoria de Marinha.
Eu desejo saber se há alguma emenda, na Mesa, a respeito do Conselho Supremo Militar.

O Sr. Ferreira Penna infonna que há uma emenda da comissão que dizpara mais três vogais, nomeados 3:600$000.
O

SR. OTTONI - Eu desejava que o nobre Ministro me informasse a
do serviço que possa ter justificado este aumento de despesa. Pareceume que o Conselho Supremo estava já povoado de um exército de vogais. Não sei
quais foram as necessidades do serviço que necessitaram deste novo aumento, e
qual o fim e utilidade pública com que o Governo julgou dever aposentar vogais do
Conselho Supremo, porque consta-me que, ultimamente, foram aposentados pelo
nobre Ministro três vogais do Conselho Supremo. Também suponho que é exemplo inteiramente novo, é um novo sistema de aumentar as despesas públicas. Descobriu-se mais esta espécie. Segundo informações de pessoas entendidas na legislação,
não há nenhum aposentado, nem há exemplo. E, consultando os orçamentos,
não pude verificar a existência de nenhuma vogal do Conselho, aposentado.
nec~ssidade

O Sr. Ministro da Guerra - São aposentados sem ordenado.
O SR. OTTONI - Mas, para que estas aposentadorias? Só para ter lugar a
nomeação de outros?
Entretanto, um é nomeado e, imediatamente, mandado para São Paulo!
Parece que o Ministério atual não acha quem o sirva, senão pagando adiantado. Se
o Ministério quis achar um general que fizesse realizar o plano de campanha do bosquejo, foi preciso dar-lhe posto de acesso; e, para achar quem fosse para São Paulo
ser presidente, foi preciso nomeá-lo primeiro vogal do Conselho Supremo. É, talvez,

320

injustiça ao Sr. Alvim, a quem respeito muito, e a quem tenho milhares de motivos
para ter na maior consideração possível, como oficial de marinha muito distinto
que é. Mas, o Governo é que o rebaixa, dando-lhe, no momento de sair para São
Paulo, um despacho. Parece que o Governo, por esta maneira, queria obrigá-lo a que
aceitasse por gratidão um emprego de confiança de uma administração como esta.

Corpo de Artilharia da Marinha - Eu li o discurso de um nobre Senador
a respeito deste corpo, e pareceu-me muito razoável a maior parte das observações
do nobre Senador. Eu quisera que o nobre Ministro nos dissesse a sua opinião a este
respeito. Parece que, com a criação das companhias de Imperiais Marinheiros, talvez que pudesse ser inteiramente dispensado o Corpo de Artilharia de Marinha que,
aliás, faz uma despesa considerável. Consta-me que todos os oficiais de Marinha
querem, de preferência, mesmo que se empenhem para meter nas suas tripulações
indivíduos das companhias de Imperiais Marinheiros, ao mesmo tempo que estão
muito prontos a dispensar qualquer coadjuvação do Corpo de Artilharia de Marinha.
O Corpo de Artilharia de Marinha tem prestado serviços, mas em terra: desembarcou no Maranhão, no Pará, no Rio Grande etc. Ora, eu creio que, talvez por esta e
outras razões, é que o Governo se não tem esforçado para preencher o Corpo, porque tem este substituto. E se o substituto é preferível, não seria melhor aumentar-se
o pessoal das companhias de Imperiais Marinheiros, deixando de pesar sobre a Nação um estado maior numeroso?
Parece que. -uma das vantagens que daqui resultaram seria dispensar o comandante do Corpo, que é uma verdadeira sinecura. Mas o nobre Ministro não está
presente, e eu não sei mesmo se ele julgará conveniente tomar alguma providência, por exemplo, a respeito deste fato. Na conformidade das leis, o dinheiro para
fardamento do Corpo é depositado em caixa, calculando-se com o estado completo
do Corpo. Ora, o Corpo está incompleto há muito tempo, e não tem sido elevado,
talvez, à metade. Entretanto, o fardamento entra como se estivesse em estado completo. Daqui tem resultado que, feitos os dispêndios, sempre tem havido uma reserva, tanto assim que nos cofres se acham 40:000$ de sobras que o ex-Ministro mandou recolher para a intendência da Marinha. Ora, seria talvez conveniente tomar
uma providência a este respeito, porque não sei para que se há de estar a consignar
fundos para fardamento do Corpo, no estado completo, para haverem sobras que
podem não ser aproveitadas, como tem havido, e que, aliás, mostram também a exatidão com que tem sido feita a despesa do Corpo.
Arrecadação e contabilidade -Refiro-me ao que eu disse no meu primeiro
discurso sobre as emendas d·a Comissão, fazendo ver, simplesmente, que estes supranumerários têm existido, e tem sido votada a despesa pela maneira por que a Comissão diz. Mas, se o Governo tem procedido como tenho exposto, por que a Comissão
não tem procurado meios próprios para realizar o seu pensamento? É para isso que
chamo a atenção da Comissão. De que serve apresentar, todos os anos,_ um relatório cheio de belos princípios, se o resultado é nenhum?
O Sr. Andrada Machado - Babau!
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O SR. OTTONI - Eu também fui vítima do engano. Nos anos passados,
vendo que se aprovavam todas as reduções da Comissão, entendi que se iam fazer,
efetivamente, e estranhei que não se tivessem feito. Eu queria acusar o meu amigo, o
Sr. Hollanda, se tivesse continuado nesse abuso. Mas, examinada a questão, acho
que os culpados somos nós, porque, tendo a Comissão, muito especialmente, tomado o árduo e longo trabalho de fazer todas as sornas e reduções, não pôs ainda um
meio conveniente para que estas reduções tenham lugar. Espero que a ilustre Comissão, se não for nesta discussão, ao menos na terceira, nos proponha a algum meio
para realizar o seu pensamento econômico e constitucional. Até agora, são palavras.
O Sr. Coelho - Muito boas palavras.

O SR. OTTONI -Porém, só palavras, proetereaque nihil.
Arsenais - A nobre Comissão diz que, neste artigo de despesa, há apenas
uma simples deslocação, apesar de que o algarismo é muito maior do que o votado
nos anos anteriores. Eu desejava que a ilustre Comissão me informasse se entrou na
indagação dos motivos por que o Governo fez esta alteração. Eu não sou amigo do
englobamento, em geral, e voto sempre no orçamento por toda a sorte de especialização. Acho-a melhor e mais vantajosa para a fiscalização. Somente lamento que
a pouca especialízação que nos há nos orçamentos ainda seja completamente anulada pela autorização constante que se dá ao Governo para poder despender em uns
parágrafos as sobras de outros.
Mas, aqui vejo o englobarnento de quatro artigos, porque, consultando orçamentos anteriores, vejo que, além do parágrafo arsenais, vêm navios armados,
navios desarmados e transportes. Em vez desses parágrafos, acho só um; há, portanto, eriglobarnento, e eu desejava saber o motivo por que o Ministro o fez.
A Comissão mostra que exarninou o negócio com a madureza que examinou as outras verbas, mas acha que, simplesmente, houve deslocamento.
Eu lamento muito que as moléstias e os anos do nobre Marquês o privem
de assistir a esta discussão, porque S. Exa. poderia explicar-nos qual a razão deste
englobarnento, que pode ser até vantajoso. Recordo-me de que, em uma das sessões
anteriores, um nobre Deputado de São Paulo discutiu, largamente, uma dessas verbas que se acha incluída no parágrafo arsenais. Na verba de navios armados, desarmados e transportes, o respectivo algarismo se compunha de certas adições, uma das
quais vinha a ser munições navais. Ora, o meu digno colega de São Paulo, ex-Presidente do Rio Grande do Sul, insistiu largamente em que havia duplicatas nestas e
em outras verbas, porque sendo as munições navais valores aumentados pela indústria dos arsenais, entram nelas matérias-primas, para que estavam consignados fundos na verba dos arsenais, e, da mesma sorte, os salários dos operários, também já
contemplados, e que assim, contemplando-se, de novo, a despesa de munições navais, havia, sem dúvida, uma duplicata, visto que, segundo a escrituração da repartição da Marinha, estas munições navais, para serem distribuídas, devem ser avaliadas no seu estado atual, e, por conseqüência, no estado atual em que são distribuí322

das para serem despendidas, se compõem de diferentes elementos, a saber, matériaprima e mão-de-obra, que havia sido dada na verba arsenais.
Por isso, dizia que havia duplicata, posto que não completa, porque há
também gêneros que são comprados pelo arsenal, e são empregados sem que a indústria lhes aumente o valor, e sem que passem por nenhuma transformação, como
o breu e outros. Mas .é inegável que, em outros, a duplicata existia. Ora, à vista deste
englobamento, eu quero saber se o Ministro reconheceu a existência desta duplicata, porque, se a reconheceu, talvez fizesse aqui a redução correspondente. Eu pudera fazer em casa o cálculo, somando as diferentes quotas que nas tabelas anteliores estão consignadas para munições navais com as despesas dos arsenais, e mais
os aumentos que há. E se o resultado de todas estas somas fosse exatamente igual
ao que o Ministro pede, eu entendelia que a duplicata ainda existia, e que havia
simples englobamento. Mas o algalismo, à primeira vista, me-parece ser menor, e, se
feita a soma que indiquei, reconhecesse que assim é, isto provalia que o Ministro
reconheceu, na realidade, a existência desta duplicata nos orçamentos anteriores, e
procurou melhorar a lei neste sentido. Mas não posso, sem o Ministro estar presente, saber qual foi o motivo. A ilustre Comissão, nos plincípios em que está, e
que tem defendido nos anos anteriores, sem explicação do Ministro muito bem
ajuizou que era uma simples deslocação.
O Sr. Coelho -No exame que fizemos, reconhecemos isto.

O SR. OTTONI - A nobre Comissão vota pela conservação da quantia de
2:400$ para um engenheiro engajado para a nova fáblica de refundição de ferro, na
Serra da Estrela, mas, ~nicamente, dá esta quantia para se cumprir a palavra do Governo, e faz ver que o Ministro não estava autorizado para isto. Eu, julgando que
não estava o Governo autorizado, não votarei jamais, para que se cumpram contratos ilegalmente feitos. Porém, noto que há uma verba na Lei do Orçamento do ano
passado, consignando 13 contos de réis para serem despendidos com o melhoramento daquela fábrica, e creio que, estando o Governo autorizado com isto, o
nobre Ministro não saiu fora da lei, fazendo este contrato.
O Sr. Coelho - A autorização é para um ano, e o engajamento, para mais

de um.
O SR. OTTONI - Sim, mas tendo o Ministro esta autorização, não vejo
que ele transgredisse a lei, sobretudo, quando as outras despesas ali feitas àpenas
montam a 4 contos de réis. Por conseqüência, parece não ser tão ilegal como a Comissão diz; do contrário, eu não aprovaria esta despesa, porque, por atenções pessoais
não votarei jamais, para que se cumpram contratos ilegalmente feitos. Não quero
que, daqui a dois dias, o nobre Ministro da Guerra venha argumentar com mais este
precedente, para se mandar os 800 contos a Guilhe1me Young.
Parece que a ilustre Comissão devia, também, lançar seus olhos sobre outros engajamentos que têm tido lugar. Há um Pichon, engenheiro construtor, que
está, não sei se no Pará, igualmente engajado pela mesma maneira; há na Bahia um
belga, de que já se faz menção em outros relatórios.
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O Sr. Andrada Machado -Não passou.
O SR. OTTONI- Mas, há este engajamento.
O Sr. Coelho - A Comissão não devia deixar passar este.
O SR. OTTONI- Estou por isto, mas eu queria fazer lembrar ...
O Sr. Coelho - A Comissão é imparcial.
O SR. OTTONI- Não o nego, mas achei bom lembrar estes fatos.
A trM.sferência da• Academia de Marinha para bordo da nau foi objeto de
grandes contestações da Casa, debaixo de diferérítes fundamentós. No entanto, o
Ministério se encarregou de justificar a oposição em tudo quanto ela disse, nos anos
anteriores, a respeito desta transferência. Eu peço licença à Câmara para ler este
parágrafo do relatório. Depois de ter dado conta do estado em que se acha 11 academia, a bordo da nau, dá uma notícia dos mapas que vêm anexos ao relatório,
e acrescenta o Governo:
"Dos assentos acadêmicos não se pode ainda deduzir uma concludente comparação dos resultados de aproveitamento dos discípulos,
depois da transferência da academia para bordo da nau com os anteriores a essa transferência, para se poder assentar sobre a conveniência de
continuar ou não, ali, a referida academia. Se porém, Senhores, me
é lícito antecipar o meu juízo a este respeito, se me permitis que volo apresente, eu não espero maior vantagem da colocação da academia
a bordo de um navio fundeado, nem descubro qual o fim importante
desta medida; e, com efeito, se desde a criação deste estabelecimento,
em terra, deu ele sempre bons e excelentes oficiais à Armada; se dali
saíram todos os que presentemente temos,,a uma grande parte dos quais
se não pode sem injustiça negar essa qualidade; se ali se aprendia quanto
se ensina e se pode ensinar, a bordo de um navio fundeado; se, durante
o curso acadêmico, os alunos se podiam exercitar, no tempo das férias,
e ainda nos dias feriados, não só nas práticas de mar, já fundeàdos, já
à vela, mas nos diferentes trabalhos do arsenal, conforme as ordens estabelecidas, e outras providências a esse respeito, interrompidas depois,
e afmal esquecidas; se se reflete sobre o aproveitamento que pode
esperar-se de um estudo que requer recolhimento e meditação, como é
o das ciências exatas, sendo este feito, a bordo, em horas marcadas e
em turmas; se muito concorre, sem dúvida, para excitar a emulação e
aplicação e publicidade das lições e dos exames, que aqui não há, e que
é a única garantia de um juízo definitivo; e, enfim, se merece consideração o mal que resulta de se tirar de terra a única escola que havia
em todo o Império, onde se habilitavam aqueles que se destinavam para
o serviço da Marinha Mercante, na qualidade de pilotos, cuja falta entre
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nós se faz cada dia mais sensível, parece-me que a utilidade que resultar
possa da transferência da academia para bordo da nau não é tanta nem
de tal natureza que valha a pena da despesa que se faz, comparativamente, com a que dantes se fazia. A diferença entre uma e outra monta
a importância de 35:930$852 para mais. Todavia, Senhores, talvez
este meu juízo seja filho de preocupação. Os velhos são, ordinariamente, avessos a novidades, achando sempe melhor o antigo; e, tanto
mais, quando aquela transferência tem em seu abono ser lembrança e
obra de um conspícuo ministro, cujas luzes e talentos mereceram a geral
consideração."
· Ora, já se vê que a Oposição, em tudo quanto disse a respeito da transferência para bordo, acha-se completamente justificada pelo nobre Ministro da Marinha, até no cálculo da diferença da despesa que se fazia. Certamente, o algarismo
de ~5 contos nunca foi apresentado pela Comissão, e ela apresentava um algarismo
mmto menor. Entretanto, a Oposição se acha nesta parte completamente justificada.

O Sr. Torres - Peço a palavra.
O SR. OTTONI - Creio que, além da opinião do nobre Ministro, algumas
outras opiniões, bastante importantes, de pessoas que podem apreciar o resultado
dessa medida, são contrárias a essa transferência, e creio que, talvez, todo o Corpo
dos lentes seja deste parecer.

O Sr. Torres -Oh! O desses!
O SR. OTTONI - Apesar de que a opinião dos lentes pode ser alguma
coisa suspeita, visto que o seu interesse antes exige que a academia esteja em terra
do que a bordo; mas, também, pode ser que o nobre ex-Ministro, que transferiu a
academia, se dirigisse por informações de outros, cujos interesses especiais fossem
que estivessem a academia antes a bordo, e que tiraram dessa transferência grandíssimas vantagens.

O Sr. Torres -Dirigi-me, por opinião de muito grandes homens.
O SR. OTTONI - Mas, talvez entre esses grandes homens, por cuja opimao se dirigiu, esteja o nome de algum que tirasse vantagem dessa transferência.
Nem por isso, menosprezei a opinião desse indivíduo, que é bem sabido que tirou
vantagens dessa transferência, mas a sua opinião poderá ser taxada de menos imparcial, do mesmo modo que o nobre ex-Ministro parece entender que é menos imparcial a opinião dos lentes. Mas, o nobre ex-Ministro deve saber que há, contra esta
transferência, opiniões de homens que podem aspirar à honra da imparcialidade,
assim como os que informam ao nobre ex-Ministro.
·
Quisera, também, que o nobre Ministro me informasse -mas ficarei. com
estas informações - qual a razão por que não continuou na prática de excluir do
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serviço do arsenal, na Marinha, os escravos. Creio que, no Ministério anterior, havendo-se despedido cerca de 500 escravos que venciam salário no arsenal, e tendo-se
adquirido, em lugar deles, talvez menos da terça parte de trabalhadores livres, entretanto, obteve-se o mesmo ou melhor serviço, com grande economia da Fazenda
Pública. Havia muitas reclamações de interessados, e a boa fé do nobre Ministro foi
elaqueada. Ao menos, devo supor assim, porque não sei explicar o motivo por que
não continuou nesta prática. Creio mesmo que ela ia de acordo com o interesse
público, porque é este um dos meios de favorecer a nossa agricultura, tão necessitada de braços. E antes assim, do que dando, talvez, uma proteção clandestina ao
tráfico, contra os tratados, que o Ministério há de conseguir concorrer para o florescimento e prosperidade da nossa agricultura. Mas, parece que o Ministério não
olha muito para isso. Vejo mesmo que o Ministério, apoiando-se em algumas pessoas
que proclamam, constantemente, a necessidade de braços para a agricultura, e
tendo tido constantemente maioria na Casa, ainda não pensou em tomar uma
medida sobre o objeto de que trata esse importante projeto, que nos veio do Senado.
Sr. Presidente, eu não sei qual a razão por que os nobres Ministros, especialmente o nobre Ministro da Guerra, se não interessam para que este projeto seja
discutido. Eu não o aprovarei em todas as suas partes, mas alguma medida a este
respeito é indispensável. Os nossos concidadãos, muitos na melhor boa fé, compraram africanos, animados pelo exemplo daqueles que praticavam, como dizem que
fez o nobre Ministro da Guerra, o qual saiu daqui para um lugar onde queria agradar a pessoas interessadas no tráfico, acompanhando um comboio!
O nobre Ministro da Guerra, segundo se disse na Casa, o ano passado, assim
praticou. Entretanto, agora, não se interessa pela discussão da lei. Sr. Presidente, é
porque, no Ministério, há indivíduos com precedentes tais que o governo inglês
se tem julgado autorizado para proceder, a nosso respeito, como tem procedido.
É por este motivo que sucede hoje o que censurei que sucedesse em 1838, isto é,
que vasos de guerra ingleses se julguem autorizados fazer a polícia do porto da Capital do Império, e que não só se julguem autorizados para isso, como para menosprezar todos os regulamentos policiais que deviam respeitar. Mas, eu não me queixo
do governo inglês nem dos comandantes das esquadras, mas do Governo do Brasil,
que dá motivo para ocorrências tão desagradáveis; apesar de tudo, concorrerei,
quanto em mim couber, para que sejam reprimidas, com a digniqade própria de uma
nação livre e independente, quaisquer que sejam as causas por que estas cenas tenham tido lugar.
Sr. Presidente, quando veio da outra vez o nobre Ministro, eu tinha tido
algumas palavras a respeito do afretamento de uma barca a vapor, que foi para o
Rio Grande do Sul com o Presidente. Então, fez ver o nobre Ministro da Guerra
que esta barca tinha sido engajada com as mesmas condições e pelo mesmo preço
por que estavam, anteriormente, engajadas outras naquela província. Eu, nessa ocasião, não tive mais a palavra, senão pretendia pedir-lhe que nos desse quaisquer informações que pudesse ter na sua Secretaria. Parece que o nobre Ministro da Marinha estará ao fato de que esta barca é de menor força do que as que se diz terem
sido engajadas pelo mesmo preço, tais são as informações que tenho, e me inclino
326

a acreditar que alguma coisa têm de verdadeiras, quando não tudo. Consta dessas
informações, que tenho referido à Casa, que o nobre Ministro da Guerra, depois
de ter fretado uma outra barca da companhia das barcas de vapor, este contrato se
desmanchou, quando o diretor da companhia se foi apresentar ao Presidente nomeado. O nobre Ministro não negou nenhuma destas circunstâncias, limitando-se a dizer
que a barca que estava no Rio Grande tinha sido engajada com as mesmas condições
e pelo mesmo preço que as outras que lá estavam. Mas, eu desejava ter estas informações do nobre Ministro da Marinha. Porém, como ele não está presente, dirijome à sua: cadeira ou aos seus colegas.
Eu desejava, também, ler em presença de S. Exa. um Aviso seu, que vem
no JorY/i;ll do Commercio de hoje, e em que se reconhecem os inconvenientes que
resultam de virem amontoados nos navios os recrutas que vêm para a Corte. O Aviso
é o seguinte:
"limo. e Exmo. Sr. - Tendo a experiência mostrado que graves inconvenientes resultam de virem amontoados, em navios de transporte,
os indivíduos que das províncias são enviados para esta Corte, a fim de
servirem no Exército e Armada, desenvolvendo-se por isso a bordo de
tais navios moléstias contagiosas, o que tem ocasionado a perda de muitas vidas, com gravíssimo prejuízo do serviço nacional, como ultimamente acontecera nos que conduzira recrutas e tropas para o Rio Grande do Sul; e, sendo de absoluta necessidade prover de pronto remédio a
semelhante abuso, determina S. M. o Imperador que, todas as vezes que
se houver de fazer transportar recrutas ou quaisquer ou tios indivíduos,
além das providências já recomendadas, haja o cuidado a fim de que se
não exceda o número de pessoas que o navio para isso destinado puder
convenientemente transportar, o que comunico a V. Exa. para seu conhecimento e pronta execução.
Deus guarde a V. Ex a. Palácio do Rio de Janeiro, 31 de julho de
1841. Marquts de Paranaguá. -Sr. Presidente da Província da Paraíba."
Por este Aviso, fico certo de que é exato o que se me havia informado, a
respeito da mortandade havida em recrutas enviados, com a maior barbaridade possível, amontoados nos porões das embarcações pela maneira por que o foram os infelizes recrutados em massa na Bahla, depois de abafada a rebelião de 7 de novembro.
Eu tinha tido informações de que muitas vítimas tinham sucumbido no
mar, em razão deste desprezo com que os agentes do Governo olham para as vidas
dos cidadãos brasileiros. Aqui está a prova, no Aviso do nobre Ministro. Mas., o que
admira é que o nobre Ministro, em vez de repreender severamente, em vez de mandar punir os autores destes atentados, os homens que têm assim sacrificado a vida
de tantos cidadãos, se limitasse a fazer uma circular, como para prevenir, para o
futuro, um semelhante abuso. Pois, não merecia uma repreensão severa um Presidente de província, ou a autoridade, qualquer que fosse, que cooperou para que as
vidas dessas muitas vítimas fossem sacrificadas? Mas, enfim, talvez os agentes do Ministério atual olhem assim para a vida dos cidadãos como o mesmo menosprezo com
que o Ministério faz, na certeza da impunidade. E, tendo o exemplo das violências
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que se têm feito no Rio de Janeiro, se julguem autorizados para isto. Consta-me
que alguns dos recrutas dos infelizes restos que escaparam, e que estão na Praia
Vermelha, acham-se quase aleijados de pancadas que lhes deram.
O Sr. Costa Ferreira se dirigiu àquela fortaleza, para ver o estado dos seus
infelizes patrícios. Talvez que, por alguns empenhos, se possa obter que alguns sejam dispensados, não porque a lei os dispense, porque as leis são dispensadas pelo
Ministério atual. Algumas das vítimas da polícia da Corte -não citarei seus nomes,
na Casa, para não dar lugar a que o nobre Ministro da Justiça se levante do seu
banco, para dizer que a polícia tinha denúncia, por causa de honra de famílias, e
outras indignidades desta natureza; para poupar mais. este escárnio, não citarei os
seus nomes. Consta-me que alguns foram aliviados e, entre esses, um a favor de
quem a sua infeliz mãe se veio empenhar comigo, para que reclamasse na Câmara
em favor de seu filho. Condoído das lágrimas desta senhora, certo de que os ministros desprezam as censuras da Tribuna, eu lhe aconselhei que se fosse lançar aos pés
do Imperador, suplicando à Sua Majestade que chamasse à ordem o nobre Ministro. É a mãe de um sargento que foi da Guarda Nacional de Santa Rita e creio ter
sido recrutado, quando deitava sangue pela boca.
Enfim, a Câmara acabou de ouvir os detalhes que, a respeito do recrutamento, deu o nobre Deputado da Paratba, detalhes que estou certo de que serão
bem aflitivos para toda a Câmara, porque a Maioria mesmo, dando apoio ao Governo, como dá, não há de querer que conserve nas províncias agentes que procedem
desta maneira.
Eu tinha muito a dizer ainda, mas reservo-me para a discussão do orçamento da repartição da guerra. Então, me espraiarei mais.
Voto contra o orçamento, porque nego minha confiança ao Governo. Mas,
na colisão, hei de votar por todas as reduções que propõe a Comissão- dos males o
menor.
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ORÇAMENTO DA GUERRA
CRITICA AO MINISTÉRIO

Sessão de 21 de agosto de 1841
O SR. OTTONI- Sr. Presidente, eu esperava que os nobres Deputados que
são profissionais nesta matéria tomassem a palavra, de preferência, para discutirem
o orçamento da repartição da guerra, mas eu noto que todos os nobres Deputados,
a quem mais especialmente devia competir a iniciativa da discussão deste objeto, se
têm conservado silenciosos.

O Sr. Coelho - É porque se conformam.
O SR. OTTONI- O nobre Deputado diz que todos se conformam.

O Sr. Coelho - Ao que parece.
O SR. OTTONI - Mas, eu tenho mesmo motivos para acreditar que não é
tamanho o acordo entre a nobre Comissão de Marinha e Guerra e os outros nobres
Deputados, pertencentes à profissão, porque me recordo da calorosa discussão que
suscitou, na Casa, um trabalho oferecido pela nobre Comissão, trabalho em cuja discussão se viu os nobres Deputados profissionais na matéria estarem em bastante
desacordo com as opiniões da Comissão e, muito especialmente, o nobre Deputado
por Pernambuco, que com tamanha resistência disputou o terreno ao nobre relator
da Comissão.

O Sr. Coelho- Conquistou-o.
O SR. OTTONI - Eu esperava que este nobre Deputado houvesse, tan1bém, de dizer alguma coisa sobre esta matéria, porque, da discussão entre os nobres
Deputados profissionais, podem resultar esclarecimentos que ajudem os outros a
formar um voto consciencioso. Entretanto, como o nobre Deputado guarda silêncio, vejo-me na necessidade de dizer alguma coisa para provocar a discussão. No
primeiro parágrafo que a Comissão emendou, aparece um acréscimo de despesas. O
nobre Ministro falou a respeito das reduções, mas os aumentos, aceita-os todos!
O Sr. Andrada Machado - E faz muito bem.

O SR. OTTONI -Apoiado! Mas, não acho que seja razoável este procedimento. O Governo, portando-se desta maneira, constituiu-se em hostilidade contra

329

a Fazenda Pública. Ele deve ter, no seu gabinete, examinado quais são as necessidades do serviço. E, se aparece um deputado que lhe quer dar mais do que aquilo
que ele julgou preciso, entendo que o Governo deve rejeitar.

O Sr. Andrada Machado- Por segurança, aceita-se.
O SR. OTTONI - Eu não digo que a nobre Comissão pretendesse fazer
aumentos de despesas, sem julgar conveniente, mas a Comissão deve dar as suas razões, e o ministro deve dar as suas. Eu desejara saber qual é a razão por que o nobre
Ministro pediu 5,306:481$372, e aceita, agora, 5,645:331$971. Desejara saber
como isso é possível, porque o nobre Ministro deve ter feito o orçamento com todo
o cuidado e, talvez, tenha a bondade de explicar a razão que teve para, tendo pedido 5,306:000$, conforme se vê na proposta, aceita, agora, 5,645:000$, conforme a emenda da Comissão.
O Sr. Coelho - O Governo pediu, unicamente, para 13.000 praças de pré,
mas esse número é variável. Ele não podia pedir uma quantia fixa, sem se terem
fixado as forças de terra.

O SR. OTTONI - O Governo, nas tabelas com que justificou a despesa
para a força de linha, calculou a etapa a 220 réis, e a forragem, a 480 réis, mas a
nobre Comissão calculou as etapas a 200 réis e as forragens a 400 réis, segundo se
havia já marcado nos anos anteriores. Ora, eu tenho somente uma dúvida: não sei
qual é a base que teve o nobre Ministro, para pedir este aumento de dez por
cento, em umas, e de vinte por cento, em outras. A Comissão reduziu a 200 réis,
e eu hei de votar por essa redução, mas o Sr. Ministro bem sabe que a S. Exa. nada
dou, absolutamente.
O Sr. Ministro da Guerra -Para mim não é nada.

O SR. OTTONI -- Sempre é alguma coisa ... ao menos, o seu ordenado.
Creio que o nobre Ministro não serve gratuitamente, apesar de que podia fazer esse
favor à Nação, pois que percebe, além do ordenado de Deputado, mais uns 7:200$.
Não pode dizer, absolutamente, que não é nada para si. Mas como dizia, a S. Exa.
nada dou, porque nunca tive confiança no nobre Ministro, e desejava, por esta maneira, obrigar S. Exa. e os seus colegas a retirarem-se da administração.
Eu tenho de fazer, a respeito desta redução, as mesmas observações que
fiz à nobre Comissão, a respeito de suas tão decantadas reduções no orçamento da
Marinha. A nobre Comissão fez um belo relatório, fazendo ver que se não devem
conceder etapas a 220 réis e forragens a 480 réis. Mas, o Governo, conforme as bases que tinha, pediu-nos 2,575:000$, e a nobre Comissão propõe 3,004:000$. O
Governo não pediu para isto nem para aquilo, pediu para as forças de linha, e para
as forças fora da linha. Ora, eu vejo-me, de alguma maneira, embaraçado no modo
por que hei de pronunciar-me sobre esta matéria. Vejo, segundo o § 99- forças de
linha - que o Governo pediu, segundo as bases que teve para organizar o orça330

mento, 2.500 e tantos contos, e vejo que a ilustre Comissão dá mais 428:000$. Ou
de está consignada, aqui, a opinião da Assembléia de que concede somente 200
réis para as etapas e 400 para forragens? É uma burla completa.
O relatório da Comissão diz, é verdade, que não é pela etapa de 200
réis, diz que é para outra coisa, mas o relatório da ilustre Comissão, ou os discursos com que seus membros, ou outro qualquer Sr. Deputado, fundamentam o seu,
tem alguma força para obrigar o Governo a distribuir os meios, antes desta que daquela maneira? Nenhuma força tem. É coisa sabida na Câmara que, quando a Câmara aprovar um parecer de comissão, aprova só o parecer. No relatório, pode haver estas ou aquelas razões, entretanto, o que a Câmara aprova é a conclusão. A
respeito das cifras do orçamento, é isto palpável, neste parágrafo. O Governo pede
2.500 e tantos contos, a Câmara vota que se dê 3,004 contos, a nobre Comissão
diz que é porque contou com 16.000 praças, cuja despesa pode verificar-se. Mas, o
Governo está porventura obrigado a aceitar esta inteligência da nobre Comissão,
está obrigado a não calcular as etapas, senão a 200 réis e as forragens a 400 réis?
Não poderá continuar a marcar as primeiras a 220 e as outras, a 480 réis? Eu pedia
à nobre Comissão que procurasse, que indicasse um meio para que a Lei do Orçamento deixe de ser uma burla, neste e outros casos semelhantes, um meio para
consignar na Lei do Orçamento a opinião da Assembléia.
O Sr. Coelho - Eu lhe digo o meio.
O SR. OTTONI - O meio óbvio é especializar.
O Sr. Coelho - É converter as tabelas em proposta!
O SR. OTTONI - Isso mesmo.
O Sr. Coelho- Então, é uma prosódia deste tamanho.
O SR. OTTONI - Se nós havemos de discutir, à vista das diferentes tabelas, por que não hão de elas fazer parte da lei? E, se o nobre Deputado tem medo
que a lei se torne uma prosódia, uma vez que a opinião da Câmara não está de acordo, em um caso, com a opinião do Governo, especialize-se esse caso, diga-se "§ 99
tantos contos de réis, conforme a tabela anexa."
O Sr. Coelho - A comissão juntou uma tabela.
O SR. OTTONI - Mas, a tabela da Comissão não faz parte da lei, como
seria preciso, para que a Câmara pudesse ver realizados seus princípios, e para que
a opinião da ilustre Comissão não fique só em palavra. O nobre Ministro aceitou a
redução proposta pela Comissão, quando o seu pedido foi de 220 réis por etapa
e 480 réis, para forragens. Eu desejava que o nobre Ministro me dissesse se, com
efeito, 200 réis para etapa não é o suficiente. E se. acaso - perdoe-me a nobre Comissão - ela só reduz a etapa. Eu desejava que ela me explicasse o motivo por
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que alterou a sua opinião dos anos anteriores, porque a sua opinião, nos anos anteriores, foi que as forragens se calculassem a 400 réis. Recordo-me que a nobre Comissão discutiu esta matéria com o Sr. Conde de Lages, e sustentou a forragem a
400 réis. Desejava saber por que dá, agora, mais 20 por cento. Eu suponho que, calculando-se a 400 réis as forragens, dá-se dinheiro de sobra, muito mais quando,
aqui, se calcula para o Estado completo. Eu creio que o nobre Ministro não ignora
que, estando as forças em campanha, as forragens diminuem consideravelmente.
Que despesa faz o Exército em forragens, estando na campanha do Rio Grande?
A despesa é muito insignificante, muito menor do que a que faz a cavalaria, dentro dos pontos fortificados. Ora, se pois a despesa é menor, se pela natureza desse
serviço a que o Exército é destinado, as forragens devern diminuir consideravelmente, está claro que, ainda quando em algumas ocasiões, possam essas forragens
elevar-se além de 400 réis, sendo maior, o número de casos em que se há de despender menos, é evidente que o termo medido de 400 réis será suficiente. Talvez, no
Rio de Janeiro, talvez em Pernambuco, no Recife se não possam obter as forragens
por este dinheiro, mas, quando o Exército está na campanha, a forragem é nada.
Portanto, apesar de que, em alguns casos, a forragem possa importar em mais de
400 réis, como no maior número de casos há de importar em muito menos, é evidente que, enquanto se me não derem explicações, nã? posso saber para que é este
aumento.
Forças fora da linha -Não sei se o nobre Ministro acatou a redução, proposta pela Comissão.

O Sr. Clemente Pereira (Ministro da Guerra)- Aceitei.
O SR. OTTONJ. - Então, nada direi a este respeito, senão que concordo
com a opinião do nobre Ministro acerca da organização dos corpos, fora da linha.
Não julgo vantajoso que estes corpos, à vista do destino para que foram criados, e
do serviço em que são efetivamente empregados, tenham uma organização completamente militar. Quando se discutiu a fixação de forças de terra, creio que já o
nobre Ministro emitiu esta opinião, mas nenhuma disposição passou, nessa lei, a
esse respeito. Que precisão haverá de dar uma organização, -inteiramente milítar, aos
caçadores de montanha, quando eles se acham sempre destacados, por diferentes
aquartelamentos, para terem especialmente em respeito os índios? A vista do pequeno soldo que têm, e mesmo como creio que não é proibido pelo regulamento,
quando não estão de serviço, empregarem-se por sua conta em trabalhos de agricultura e outros, não posso achar de maneira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
discussão de fixação de forças de terra, que, se havia necessidade dos caçadores de
montanha, nas províncias em que estão, devia essa despesa ficar a cargo das Assembléias Provinciais! Eu observo que alguns nobres Deputados, quando se trata de aumentar as despesas dos serviços propriamente militares, são muito liberais em dar
facilidades às Assembléias Provinciais. São até inteiramente federalistas. Queriam,
como disse, que essa despesa ficasse a cargo das Assembléias Provinciais, e que os
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caçadores de montanha, visto que estão incorporados no Exército, fossem empregados, pelo Governo, em serviço do mesmo Exército.
Eu creio que o nobre Ministro, se não se realizarem suas idéias muito vantajosas, não atenderá a estas reflexões que foram feitas, especialmente pelo que
respeita à parte desta força que se acha destacada na minha Província. Se o nobre
Ministro tiver de fazer alguma redução desta força, deve, principalmente, tomar
todas as informações necessárias. Deve considerar, por exemplo, o que tem havido
para o lado de Minas Novas, onde têm tido lugar várias incursões dos índios, onde
têm sido sacrificadas muitas vítimas, e onde, por conseqüência, se torna sumamente necessária a conservação de uma força de alguma importância~
Se o nobre Ministro não realizar seu pensamento, que eu aprovo muito,
desejaria 1que, no caso de ter tenção de reduzir alguma parte desta força, o não
fizesse sem pleno conhecimento de causa, e sem examinar a necessidade imperiosa
do serviço que ela possa prestar. Quanto à obrigação do Governo geral de manter ali
aquela força, não me cansarei em demonstrar. Em primeiro lugar, sendo a catequese dos índios incumbida, igualmente, aos poderes gerais e provinciais, e sendo
das atribuições dos comandantes das divisões dessa força auxiliar à catequese - e
até em muitos casos eles eram como educadores dos índios -, é evidente que ambos os poderes devem concorrer para isto e, por este lado, se vê que deve também o
Governo geral contribuir com a sua quota, para se preencher este fll11.
E;scola militar - Não posso compreender o raciocínio da Comissão neste
parágrafo. A Comissão, nos anos anteriores, no de 1839, tendo o Ministério de 19
de Setembro reformado a Academia Militar, aumentando os ordenados, sem consentimento do Corpo Legislativo, e excedendo a consignação destinada para este ramo
de serviço, a nobre Comissão, digo, julgou que o Ministério carecia desta autorização, porque, quando se tratou de destinar os fundos, a Comissão propôs, simplesmente, à Câmara a quantia que era, outrora, destinada à Escola Militar, e esta emenda foi aprovada, mas rejeitada no Senado. A proposta do Governo pediu para a Escola Militar fundos para fazer a despesa, conforme a nova organização; a Câmara
dos Senhores Deputados emendou a proposta, reduzindo-a e consignando, sorriénte,
a despesa que antecedentemente fazia essa escola. Mas, parece-me que esta emenda
foi rejeitada no Senado.
O Sr. Coelho - Em parte.

O SR. OTTONI- O Senado aumentou a consignação.
O Sr. Coelho - Não, como o Governo queria; aumentou só 6:000$000.

O SR. OITONI- Aumentou a consignação.
O Sr. Coelho -Mas, não conforme o pedido do Governo.

O SR. OTTONI- Mas, enfll11, deu mais do que o que era necessário.
O Sr. Coelho - Pouco mais.
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O SR. OTTONI - Isto é indiferente. Deu-se mais, e este aumento foi aprovado pela Assembléia-Geral. E a nobre Comissão, o ano passado, quando nos propôs o orçamento, entendeu que a Assembléia-Geral, aumentando a consignação no
sentido do Governo, tinha, de alguma maneira, sancionado aquele aumento ou
aquela reforma, entendeu que se deviam consignar os fundos, segundo o estado
atual da escola. Mas, o Governo tinha pedido os fundos, segundo as consignações
que tinha marcado para os diferentes serviços da escola, e a nobre Comissão entendeu que a distribuição do dinheiro, consignada neste parágrafo, não devia ser distribuído corno o Governo ajuizou, e pretendeu estabelecer uma regra constante,
uma disposição permanente na lei, pela qual se regulassem os vencimentos dos diferentes empregados, na escola, Propôs, pois, a Comissão uma tabela em que eram
consignados todos estes diferentes ordenados.
"
A Câmara rejeitou o artigo proposto pela nobre Comissão, entretanto, talvez por engano na votação, a Câmara aprovou a soma da despesa do algarismo que
a Comissão havia proposto, no qual estava contemplado o aumento que ela tinha
concedido nesse artigo. Ora, eu suponho que isto foi, verdadeiramente, engano até
de redação. A Câmara, votando por diferentes serviços, cujos ordenados estavam
marcados em lei, e dando uma soma muito maior do que aquela que deviam dar
as diferentes parcelas cuja legalidade reconheceu, votou, sem dúvida alguma, por engano. E o certo é que passou assim aumentada.
Ora, consta que o nobre Ministro, tendo-lhe os lentes da escola requerido
seus pagamentos, em conformidade dos vencimentos marcados na reforma dessa
escola, recusou-se a isso. Eu não censuro, por forma alguma, o nobre Ministro por
este ato; cumpriu com a lei, porque o nobre Ministro não estava autorizado a .fazer
aquela despesa, e apesar de que lhe sobrava dinheiro na consignação marcada para
esse ramo de serviço, todavia, cumpria-lhe desempenhá-lo, na conformidade da lei.
Parece-me que o nobre Ministro procedeu muito bem se, com efeito, indeferiu esse
requerimento. Neste estado de coisas, parecia-me que a nobre Comissão- para ser
coerente - ou devia fazer a redução desta verba do orçamento, no sentido de sua
antiga opinião, isto é, consignando unicamente os fundos de que se precisava para a
antiga Academia Militar, ou, então, fazer uma legislação permanente, na qual se
consignassem os aumentos em que a Câmara consentia. Mas, a nobre Comissão contentou-se, unicamente, em dizer-nos o que se segue (lê), terminando por dar ao Governo a quantia de 54:666 $800, segundo a proposta.
O Sr. Coelho - Faça o favor de ler a opinião da Comissão.
O SR. OTTONI (lê) - A Comissão reconhece isto, mas informa que o
Governo pede mais dinheiro, porque aumentou os vencimentos a alguns empregados. Ora, seria preciso que o nobre Ministro nos explicasse quais são os empregados
a quem deixou com os mesmos vencimentos, e aqueles a quem aumentou. A razão
por que aumentou a uns, e a outros, não; e se estava autorizado, para fazer isto. À
vista da opinião da Câmara, rejeitando o artigo aditivo da nobre Comissão, opinião
que o nobre Ministro pareceu reconhecer, indeferindo as pretensões que tiveram
lugar para esses aumentos, parece-me que S. Exa. não se julgava autorizado para fa-
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zê-lo. Entretanto, desejava algumas explicações a este respeito. A nobre Comissão
conhece a desigualdade que há nisto, mas diz que não pode instaurar o artigo aditivo, porque a Câmara, rejeitando-o, entendeu que o lugar não era próprio, ou que
a medida não convinha, na hipótese de que o Corpo Legislativo tomaria este objeto
em consideração. Não posso entender isto. A Comissão - perdoe-me o nobre relator, q_ue me parece que foi quem escreveu este.trabalho -,a Comissão procurou aqui
ladear, para de alguma maneira justificar o aumento que o Governo pede. Mas,
perdoe-me que lhe diga, esqueceu-se um pouco de seus princípios. Eu lhe peço que
faça a redução, de acordo com as suas antigas opiniões, ou proponha-nos algum outro meio, porque me parece que a missão especíal da Comissão é propor as medidas
que julgava conveniente adotar-se na Lei do Orçamento. Para isto é que a proposta
do Governo vai a ela.
A nobre Comissão concorda no aumento que o Governo pede para os arsenais. Eu, examinando, pelo maior, estas tabelas em que vem justificada a despesa
com os arsenais, me parece que nesta verba há urna verdadeira duplicata, porque,
dando-se, em outra parte, soldos para as companhias de artífices, e dando-se, nesta,
para os operários do arsenal de guerra, parece-me que não se deduz desta soma o
soldo que está marcado em outra parte. Parece-me, portanto, que há uma verdadeira
duplicata, e umà duplicata que importa em tanto quanto o aumento da verba relativa aos artífices. ·
Diversas despesas eventuais. A Comissão nos explica, aqui, a que são destinadas as· diversas despesas eventuais, mas isto é no relatório da Comissão. O governo tem 244 contos, que pode despender como lhe parecer. Não sei se há, na Lei
do Orçamento, alguma disposição que explique o que são despesas eventuais, e não
sei se esta disposição está em· vigor, porque dizer-se· "despesas eventuais" é muito
vago. Por que razão não há de vir uma verba especial, em que se marque a qualidade
dessas despesas, para que assim se possa verificar, pela inspeção da Lei do Orçamento, qual é a intenção com que se votam estes fundos? Porque assim é que o orçamento pode ser uma realidade. Na expressão da lei, deve estar contemplada a intenção do Corpo Legislativo, quando vota as diferentes parcelas, do contrário, é
uma burla, é uma ilusão, é um capote que se dá aos senhores Ministros, para eles
fazerem o que quiserem.
Eu acho que este parágrafo está muito irregularmente confeccionado.
Despesas diversas, eventuais, não são tão insignificante pingo de cera, pois que, para
elas, se pedem 244 contos. Segundo a Comissão, esta quantia é para luzes, para
quartéis, fortalezas etc. Mas, era preciso que a nobre Comissão não se tivesse dado
tanto o trabalho que teve de somar algarismos. Não foi só isto que a Comissão fez,
ela entrou em alguma discussão de princípios. Mas, eu quisera que esta parte moral
do seu exame se estendesse a mais, que ela nos propusesse meios de irmos, gradualmente, melhorando o orçamento, tornando-o uma realidade, porque, por ora, é
uma completa burla, um engano.
Acho também irregular o fretamento de barcos no Ministério da Guerra, e
parecia-me mais próprio que, toda a vez que houvesse movimento de tropas, o Mi.nistério da Guerra se entendesse com o da Marinha. Parece-me que há uma necessidade constante de ter a repartição da guerra uma barca fretada, mas julgo que, se
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é preciso ter, constantemente uma barca fretada, devia a repartição da Marinha pôr
à disposição da da Guerra esta barca.
O nobre Deputado por Pernambuco quer que se consigne quantia especial
para aquartelamento. Parece-me que, se o nobre Deputado consultasse as. tabelas
com que o Governo justifica o seu pedido para obras públicas, acharia lá aquartelamento, na Província de Pernambuco.

O Sr. Carvalho de Mendonça - O pedido do Governo é para quartéis e fortalezas.
O SR. OTTONI -Quisera que o nobre Secretário tivesse a bondade de ler,
outra vez, a emenda do nobre Deputado.
(É satisfeito.)

Isto é uma verdadeira duplicata, .perdoe-me o nobre Deputado; porque, se
o Governo pede, especialmente, para quartéis e fortalezas, devo supor que o Governo tem examinado as necessidades do serviço, naquela província. Demais, há uma
dispos!çã:o legislatjva para que o Governo não peça fundos, para qualquer obra, sem
que apresente no Corpo Legislativo o orçamento e planta dessa obra. Por conseqüência, nã:o sendo presente ao Corpo Legislativo o orçamento da obra e planta
dela, por que se há de votar essa quantia? Nã:o acho até bom que o nobre Deputado
cio lado ministerial seja o mesmo que pretende coarctar o pedido do Governo,
nesta parte.
O nobre Deputado sentado no banco ministerial deve entender que o Governo, na distribuição dos dinfl.eiros que lhe concede o Corpo Legislativo, procede
sempre o melhor possível, porque, senão, o nobre Deputado retiraria a sua confiança ao Governo. Se, neste caso, a obra da Província de Pernambuco é daquelas que
mais indispensáveis sã:o, ou na tribuna, ou por outros quaisquer meios que têm os
senhores Deputados que estão em contato com o Ministério, deveria o nobre Deputado fazer sentir ao nobre Ministro a necessidade de ela dar-lhe informações, para
que o nobre Ministro se dirigisse por estas informações.
Que um deputado da Oposição ofereça emendas desta natureza acho muito razoável. O deputado da Oposição não tem confiança nos senhores Ministros, não
julga que eles vejam as coisas conforme elas são, na realidade, entende sempre que,
entre a verdade e os olhos do Ministro, há um prisma que faz com que ela não possa
chegar diretamente, que venha com diferentes coloridos, que a destróem completamente. Mas um nobre Deputado ministerial não está nestas circunstâncias, e
emendas desta natureza, propostas pelos nobres Deputados ministeriais, que formam
parte da maioria, têm grande perigo, porque essas emendas, pelas simpatias que os
nobres Deputados têm de seus correligionários da Maioria, muitas vezes, passam e
vão pôr à Governo em embaraços. Creio que o nobre Ministro concordaria comigo,
se houvesse de ser franco, ou se o pudesse ser a este respeito, que, com emendas des. ta natureza, mui grandes dificuldades vêm ao Governo da parte de· seus amigos.
Pediria pois àó nobre Ministro da Guerra que pusesse cobro nisto, que orientasse a
sua maioria de maneira ...
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O Sr. Rodrigues Torres - É repetição da frase do Sr. Moniezuma.
O Sr. Coelho - É plagia to.
O SR. OTTONI - Honro-me muito de ser plagiário do Sr. Montezuma.
Oxalá que o pudesse imitar, ainda muito de longe! O Sr. Montezuma é muito lembrado, porque tem muito merecimento. Se tão súbito não fosse o seu merecimento, tão lembrado não seria esse nobre ex-Ministro do Brasil, em Londres.
Sr. Presidente, tenho dito alguma coisa, ligeiramente, a respeito do orçamento da Guerra. Agora, passarei a fazer algumas perguntas ao nobre Ministro, e
espero que S. Exa. remediará as lacunas que deixou nas nossas discussões o Sr. Marquês condestável, Ministro da Marinha, que nos deixou sem muitas informações, por
causa de enfermidades que creio impediram S. Exa. de vir tomar parte nas nossas
discussões. Só a nobre Comissão de Marinha e Guerra e o nobre Deputado por São
Paulo foram os que tiveram a ventura de obter algumas explicações do nobre Ministro.
O Sr. Coelho - Não pode dizer que mais ninguém foi venturoso.
O SR. OTTONI - Sim, pode ser que mais alguém houvesse que tivesse
explicações, mas aqui na tribuna.
O Sr. Coelho -Aqui, na tribuna.
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, tem-se dito, nesta Casa, que o Ministério transa to não foi fiel ao seu princípio de mandar, para as províncias, delegados
que estivessem a par de sua civilização, entretanto, eu tenho de lamentar que os
nobres Deputados que esta censura dirigiram ao Ministério transa to não tenham tomado, também, em consideração algumas das nomeações do Ministério atual. Eu
desejava que o nobre Ministro me informasse se estava debaixo do programa da exOposição, hoje Maioria ministerial, a nomeação do Presidente do Ceará.
Eu não conheço o Sr. Coelho, mas, pelo que tenho ouvido na Casa, o Sr.
Coelho não estava nas condições deste programa. O Ministério transato tem sido
censurado, por não realizá-lo. Entretanto, apesar de ter havido isto, não censurei,
até hoje,, a nomeação do Sr. Coelho, porque, bem que fosse possível que sua ilustração não correspondesse àquela alta missão, podia ser que algumas outras .qualidades e, sobretudo, o da moderação, pudessem compensar a falta que o nobre Presidente tivesse, por outro lado. Estava nesta esperança, mas as últimas notícias, vindas do Ceará, parecem desmentir completamente a expectativa em que eu estava.
Um militar havia-se rebelado, na província, contra o ex-Presidente, e atentado contra a sua vida, sendo acompanhado por outros muitos militares, que se achavam na
mesma província. Este militar veio para a Corte e foi daqui enviado pelo nobre
Ministro da Guerra, a pretexto de que ia justificar-se. Este militar, assim suspeito,
segundo todas as declarações oficiais e peças muito autênticas da época, chega à
província· e, em vez de ser metido em processo, em vez de, por qualquer modo,
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dar-se uma satisfação às leis agravadas tão iniquiamente, o Presidente da província,
imediatamente, lhe dá um comando importante, pois que consta que, no dia dos
festejos da coroação, foi o Sr. Torres o comandante da força. Ora, eu creio que não
pode haver um exemplo mais desgraçado! É verdade que, na Casa, tenho ouvido
dizer, bem que de uma maneira muito indireta, que esses atos de insubordinação
eram justificáveis, porque, quando o presidente é reacionário, é lícito, não só aos
cidadãos, como à força de linha, que é essencialmente obediente, reagir contra o
presidente reacionário, e creio que até assassiná-lo.
Não sei se o nobre Ministro está neste princípio que, na Casa, se tem insinuado. Ora, se acaso uma ameaça, por mais insignificante que fosse, partisse do lado
da Oposição atual, declarando que contra as reações dos presidentes mandados
pela Administração de 24 de Março haveria, também, uma reação à força aberta, o
que não nos diriam a nobre Administração e os seus amigos? E, neste caso, com razão diriam, porque, em razão de um presidente violar as leis e perseguir um ou outro indivíduo, não tem ninguém autoridade para rebelar-se contra ele. Há poderes
constitucionais aos quais se deve recorrer, afim de que o Governo arrepie da carreira
das ilegalidades. Certamente, desta maneira é que há de proceder a Oposição atual.
Não há de aconselhar as reações à maneira da ex-Oposição do Ceará, atentando contra a vida da primeira autoridade, fazendo com que se insurgisse a força pública, não
havendo, em caso algum, aprovar coisas desta natureza. Mas, parece-me que muitas
pessoas entendem que não há ilegalidade, não há violência, não há iniqüidade que
não sejam perdoáveis, e até premiáveis, quando são feitas por indivíduos do seu
lado, para derribar a indivíduos do lado contrário. A Administração, mandando um
presidente que se comporta como o Sr. Coelho, talvez porque o ·sr. Torres levasse
da Corte altas recomendações, dá precedentes terríveis. O resultado deste favor
especial, escandaloso, conferido pelo Presidente do Ceará aos homens que tomaram
parte na revolta, parece-me que já vai aparecendo. Consta-me que alguns indivíduos mais desassisados do partido deram gritos de absolutismo, no Juazeiro.
O Sr. Figueira de Mello - Recebi cartas, e não me consta por elas que se
tivesse proclamado o absolutismo no Juazeiro.

O SR. OTTONI - Eu vi uma carta do Ceará, em que se manifestava isto,
e até dizia que estavam pronunciados os autores deste ato pelo juiz de paz do
Crato, que tinham ido presos para a Capital, e alguns haviam fugido. Ora, eu acho
que é impossível que aconteçam fatos desta natureza, e creio que foi durante o Ministério de 1828 que Pinto Madeira, pela primeira vez, soltou o grito do absolutis·
mo naqúela província. E por que razão esse caudilho se achou com forças para soltar este grito e para que, ao depois, fazer a revolta que tanto dinheiro e tanto san·
gue custou ao Brasil? O nobre Ministro o sabe melhor que .eu. Joaquim Pinto Ma·
deira era homem muito conhecido no Brasil.
O Sr. Figueira de Mello -Foi assassinado.

O SR. OTTONI - Lamento este fato, e nem tomo sobre mim a responsa·
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bilidade de qualquer ilegalidade que houvesse; mas, estou convencido de que qual·
quer ilegalidade que houve não recai sobre q~em se quer imputar.

O Sr. Figueira de Mello - Remeto o nobre Deputado para uma conferência com o Sr. Martim Francisco, que o afirmou.
O SR. OTTONI -Não tomo sobre mim defender o ato; não é a este respeito que eu tenho de falar.
Mas, esse homem que, depois de sufocada a rebelião de 1824, tinha cometido as maiores atrocidades na Província do Ceará, excedeu-se tanto em violências,
que o Presidente da Comissão Militar, mandado para aquela província, Sr. Conrado
Jacob de Niemeyer, remeteu-o preso para o Rio de Janeiro, com ofício ao Governo,
dizendo:
"que vinha preso aquele homem por violências que havia cometido;
que podia assegurar que era um leão, mas um leão cuja ferocidade só se
exercitou contra os inimigos de Sua Majestade."
Ora, bem se sabe que se tinham por inimigos de Sua Majestade, de 1824
até 1829, todos os homens que simpatizavam com a liberdade do seu país, com o
sistema representativo, que achavam ilegal a dissolução da Assembléia Constituinte.
Chega este homem à Corte, durante o Ministério do nobre Ministro da Guerra, e
este homem, que era um leão cuja ferocidade o Presidente da Comissão Militar conhecia, declarando, porém, que esta ferocidade só se tinha exercitado em dyrramar
o sangue dos supostos inimigos de Sua Majestade, chega este homem à Corte do Rio
de Janeiro, e é premiado!

O Sr. Clemente Pereira (Ministro da Guerra) dá um aparte que não ouvimos.
O SR. OTTONI- Não foi pelo nobre Ministro? Então, por quem foi?

O Sr. Ministro da Guerra- Não, sei, mas sei que não foi ato meu.
O SR. OTTONI -Então, vá a pedra a quem toca, mas o nobre Ministro
estava no Ministério.

O Sr. Ministro da Guerra - Não, senhor, não há nada no meu Ministério.
O SR. OTTONI - Mas, foi nas vésperas da entrada do nobre Ministro,
naquele tempo.

O Sr. Rodrigues Torres- "Não foste tu, mas foi teu pai."
;

O SR. OTTONI - Não foi durante o ministério do nobre Ministro que se
proclamou o absolutismo no Ceará? Não seria, também, seria no tempo do
neto ou filho do nobre Ministro que se estalaram os colunas, em Pernambuco ...
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O Sr. Presidente faz uma advertência que não ouvimos.

O SR. OTTONI- Perdoe-me V. Exa., ·eu estou pronto a obedecer-lhe, mas
julgo que estava no meu direito, interpelando ao nobre Ministro. É verdade que
V. Exa. disse que eu havia de ter uma bitola, quando falasse pela ordem, porque
disse que eu podia falar, mas acrescentou a cláusula "mas não falar por uma eternidade". Mas, eu não entendo isto. É preciso que V. Exa. explique, que me diga
"até aqui pode falar, daqui por diante é falar por uma eternidade", e eu, imediatamente, me calarei.
O Sr. Presidente - Eu usei esta expressão, vendo que a Câmara estava remoendo; nãtfse traduza•aQ pé da letra. Cumpria-me pôr um limite à divagação, advertir de algum modo o nobre Deputado.
O SR. OTTONI - Alguém compreendo eu que se remoa, todas as vezes
que· se fala nos seus atos, nos atos de seus filhos, nos atos de seus netos, mas tenho
que o País não se remoe com isto, nem a Câmara.
Mas, ia mostrar a razão por que acho possível que, atualmente, se tenha
proclamado o absolutismo, que alguns homens desabusados do partido, que naquela
província segue a bandeira do Ministério atual, levantassem este grito.
O Sr. Figueira de Mello - Se tal fato existe, foi invenção da gente do
Crato, correligionária do nobre Deputado.
O SR. OTTONI -Não estou asseverando coisa alguma, nem quero entrar
em discussão com o nobre Deputado.
O Sr. Figueira de Melo - Mas, estou no meu direito em dar apartes. Nisto,
tomo por modelo o nobre Deputado, que tanto usa deles.
O SR. OTTONI - Não posso entrar em discussão com o nobre Deputado,
que outro dia me ofendeu, muito gratuitamente.
O Sr. Figueira de Mello -E não me arrependo do que disse.
O SR. OTTONI - Mas, eu dava as razões por que achava possível isto, e
citava Pinto Madeira, vindo para o Rio de Janeiro com essa acusação feita pelo
Presidente da Comissão Militar, saindo daqui premiado com uma comenda, com
uma patente militar e com um comando. Não sei se isto aconteceu no tempo do Ministério do nobre Deputado, ou no de seu pai, ou no de seu filho. Mas, na época
atual, aparece um homem no Rio de Janeiro suspeito de ter entrado em uma sedição que houve no Ceará, e este homem chega aqui ao Rio de Janeiro e é recebido
com agrado, é imediatamente, elevado ao comando; e diz-se-me que, igualmente,
todos os outros indivíduos que tinham tomado parte naquela sedição têm sido premiados, alguns cuja moralidade o mesmo nobre ex-Presidente não pode defender,
como seja um J arar andá.
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A Câmara se recordará do que ele disse nesta Casa. O nobre ex-Presidente
chegou-se a envergonhar que se suspeitasse de que ele tivesse correspondência com
um homem desta natureza. Entretanto, todos esses homens são premiados, dão-selhe condecorações, encarrega-se a alguns deles de fazer o recrutamento, nos próprios municípios onde tinham feito a sedição, onde tinham pegado em armas contra o Governo. Ora, se isto não é levar ao extremo a paciência do País, eu não sei
onde o Ministério quer ir, com semelhante provocação. Não falo a respeito de condecorações. O Ministério atual, imitando o Ministério de 1829, e não sei se também
o de seu pai, ou de seu filho, prostituiu de tal maneira o cofre das graças, que hoje
não faz impressão alguma, na Câmara, dizer-se que um homem o mais significante,
ou o mais coberto de crimes, tenha sido agraciado pelo Ministério atual. Atenda o Sr.
Ministro à maneira por que são recebidas, na Casa, as censuras que se tem feito por
este motivo, e veja que, tendo-se feito a censura a mais veemente pela,prostituição do cofre das graças, pelas comendas do Cruzeiro concedidas em segredo a homens cujos nomes não se publica, nenhuma voz se ergue, na Maioria, em favor do
Ministério. E à vista do comportamento atual da Maioria, ainda o Ministério está
colado nas pastas!
Admira, Sr. Presidente, que depois de o Ministério ver a maneira por que
homens que lhe dão o seu apoio e lhe têm dado a sua confiança têm procedido
nesta Casa, abandonando a discussão, ou entrando nela, mas sem tomar sobre seus
ombros a defesa do Ministério, admira como os ministros continuam, ainda, a agarrar-se às Pastas! Entretanto, o nobre Ministério, impávido, progride na carreira que
encetou. E, se ·as suas violências já denunciadas na tribuna aparecem agora, que as
Câmaras estão reunidas, agora que o Ministério sabe que a tribuna lhe lançará em
rosto tudo quanto fizer, o que será de nós, quando se encerrarem as Câmaras? O
que será da Constituição? ... Sr. Presidente, ell temo pela sorte do Brasil, desde o
momento em que se encerrarem as Câmaras, se a verdade não puder chegar ao Trono, porque, no momento em que ela chegar, Sua Majestade retirará de si tais conselheiros.
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CRITICA AOS DEPUTADOS E MINISTROS QUE
NÃO COMPARECEM ÃS SESSÕES DA CÂMARA

Sessão de 25 de agosto de 1841
O SR OTTONI - Sr. Presidente, eu esperava que o nobre Deputado que
me precedeu repetisse hoje palavras que me consta ter proferido ontem no salão,
por ocasião de se acharem alguns membros desta Câmara fora dele, porque eu
podia fazer ver ao nobre Deputado que não me submeto ao seu bastão de mestre
de escola. Mas, como o nobre Deputado não as repetiu, considero que não foram
proferidas.
O nobre Deputado requer que se mencione na ata os nomes daqueles que
se achavam fora do salão, e sou um deles. Voto que se declare na ata que me achava
fora do salão e que não entrei para fazer casa, e votando desta maneira devo declarar o motivo por que o fiz.
O Governo e a nobre Maioria mostrain-se muito interessados, dizem, em
que os nossos trabalhos progridam. Dizem que há projetos muito importantes e
de grande interesse, mas agastam-se de que a Oposição tome parte nos debates;
querem votar tudo por aclamação! Entretanto, tendo a nobre Maioria resolvido
que houvesse ontem sessão, um só Ministro não apareceu na Casa (apoiados), e os
nobres lordes da Maioria...
·
O Sr. Presidente - O Regimento não permite que se dêem nomes.

O SR OTTONI - Estou mostrando o motivo por que não entrei no
salão.
O Sr. Presidente - Mas o Regimento não permite que o Deputado falte
à urbanidade para com seus colegas.

O SR OTTONI - Pois, este título é injurioso?
O Sr. Presidente - Aqui não há lordes.

O SR OTTONI - Pois bem, se a palavra é pouco urbana, eu a retiro.
Mas muitos nobres Deputados da Maioria, que gostam de ir passar os dias santos
nas suas chácaras, que gostam de divertir-se, não compareceram!
O Sr. Rodrigues Torres - Estiveram 4 7 Deputados.
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O SR. OTTONI - Então a Maioria é só isso? E note-se que dentre os que
estavam presentes há muitos que não pertencem à Maioria. Concedendo mesmo
que todos lhe pertencessem, pergunto: a Maioria compõe-se só de 47? Se assim é,
então não há tal Maioria; nós somos noventa e tantos.
Mas os Srs. Ministros querem divertir-se nos dias santos~ Muitos Srs. Deputados querem fazer o mesmo e ir patuscar para a Praia Grande, na certeza de que
os Deputados da Oposição ficaram formando casa, para os senhores discutirem as
propostas que o Governo quer fazer passar! Eu fiquei fora da sala unicamente para
provar à Nação qual é o zelo que os Srs. Ministros mostram para que passem os projetos em que nos inculcam ter tanto interesse.
Muitas vezes tem sucedido não haver Casa só porque chove um pouco!. ..
V. Exa. sabe que eu não tenho medo do mau tempo; que, qualquer que seja ele,
apresento-me na Casa e, às vezes, deixo de entrar porque me revolta ver que, tendo
eu vindo com o meu guarda-chuva, debaixo d'água, muitos senhores a quem eu
queria chamar nobres lordes, mas a quem V. Exa. não· permite que eu dê esse título,
deixam-se ficar em casa só para não enlamearem suas carruagens! De sorte que
muitas vezes tem sucedido não haver Casa só porque chove um pouco!. ..
Ainda mais, as sessões abrem-se sempre às onze horas. Muito antes dessa
hora eu me acho aqui e os meus colegas; e perguntarei aos nobres Deputados quais
são os que faltam, quais são os bancos que estão mais rarefeitos nas primeiras
horas da sessão. (Apoiados.) Perguntar-lhes-ei agora quais são os Ministros que se
acham na sala. (Apoiados.) Não vejo um só. (Apoiados.)
Tenho explicado· o meu comportamento; pouco me importa que uma
folha assalariada pelo Governo vomite impropérios contra mim por esse motivo.
Nem por isso eu hei de deixar de trilhar a senda que tenho seguido. Voto pelo requerimento, declarandó que estava fora do salão; se quiserem consignar
isso como
I
uma censura, eu a aceito, contentando-me de explicar os motivos do ~eu comportamento. Se se tivesse seguido o estilo de, nos dias em que não há sessão, consignar-se no O Jornal os nomes daqueles que faltam, ver-se-ia que o nobre Deputado
podia ter estendido o seu bastão de mestre de escola mais para os seus colegas do
que para os do meu lado. (Apoiados.)
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DIVERGÊNCIA COM A MESA

Sessão de 27 de agosto de 1841
O SR. OTTONI (pela ordem) - Pedi a palavra a respeito do que V. Exa.
acaba de declarar, e ist6 a fim de obter informações. Creio que V. Exa. disse à Câmara que a Mesa tinha tomado as providências que julgou convenientes para que
não entrassem nas galerias o indivíduo ou indivíduos (apoiados) compreendidos
no fato desagradável que ontem ocorreu; e daqui concluo que a Mesa verificou
quem era esse indivíduo ou indivíduos.

O Sr. Presidente - Temos o meio de o saber; sabe-se.
O SR. OTTONI - V. Ex a. e a Mesa sabem quem é o indivíduo... Mas,
perdoe-me V. Exa., eu não suponho a Mesa autorizada para só por si tomar uma
deliberação dessa natureza, só porque V. Ex a. e a Mesa sabem quem é o indivíduo.
No Regimento vejo que a Câmara, em casos desta natureza, pode dar a demonstração que julgar conveniente. Mas essa demonstração deve partir da Câmara, a Mesa
não está autorizada para tanto.
O negócio é muito sério, se vêm às galerias espiões da polícia, ou pessoas
que faltam ao respeito à Casa, ou a qualquer de seus membros, vêm também muitíssimos cidadãos honestos (apoiados), e a maioria dos espectadores está nessas
circunstâncias. (Apoiados.) V. Exa. pode ser surpreendido por uma denúncia falsa
dada para a Mesa, e pode o verdadeiro culpado estar-se rindo e aplaudindo resultados desta natureza, ao mesmo tempo que o cidadão honesto e pacífico pode
achar-se vítima de uma semelhante denúncia, ou de um engano. Por conseqüência,
para que nenhum cidadão possa ser vítima de um engano e de uma surpresa da Mesa, qualquer deliberação desta natureza deve ser tomada pela Câmara, a qual tem a
obrigação de esclarecer antecipadamente da verdade por meio das respectivas indagações, e se acaso quiser cometê-las à Comissão de Polícia, o que a Mesa faz deve
ser público, não deve haver nada de inquisitorial. Deve, portanto, a Comissão de
Polícia, depois de ter procedido às indagações e conhecido que o autor do fato foi
tal indivíduo, propor à Casa, se julgar conveniente, que ela delibere que esse indivíduo seja privado de entrar nas galerias. Mas V. Exa. disse: indivíduo ou indivíduos.
Ora, eu notei, é. verdade, algum rumor nas galerias, mas isto sucede muitas vezes...

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado que não está nada em
discussão.
O SR. OTTONI - Eu estou mostrando que não houve ...
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O Sr. Presidente - Não dou a palavra sobre isto.
O SR. OTTONI- Mas, Sr. Presidente ...

O Sr. Souza Martins - Ordem, ordem.
O Sr. Presidente - Não está nada em discussão.
O SR. OTTONI, começando de novo a falar, é interrompido pelo Sr. Presidente, e pelo Sr. Souza Martins e outros senhores, que o chamam à ordem. (Reina
·
algum sussurro na sala.)
O Sr. Souza Martins - Sr. Presidente, peço que se mantenha a ordem, que
se cumpra o Regimento.
O SR. OTTONI - Pode me chamar à ordem... e até lançar-me para fora
daqui ...

O Sr. Souza Martins - O que eu requeiro é que se obedeça ao Regimento
da Casa.
O SR OTTONI - Eu quero saber se V. Exa., Sr. Presidente, dá licença...

O Sr. Souza Martins- Já disse que não.
O, SR. OTTONI (voltando-se para o Sr. Souza Martins) - Perdoe-me o
Sr. Deputado, pode requerer que se mantenha a ordem, mas não pode responder-me
em nome do Sr. Presidente.

O Sr. Souza Martins - Estou autorizado, e todos nós estamos, para reclamar a ordem.
O SR. OTTONI - Eu desejava saber unicamente se V. Exa. me dá licença
ou se tenho o direito de requerer que a deliberação que V. Exa. tomou, de impedir
a entrada nas galerias a vários indivíduos, seja considerada pela Câmara, ou que essa
deliberação não tenha vigor sem que a Câmara vote a es~e respeito.

O Sr. Presidente - A Comissão de Polícia está autorizada pelo Regimento
para tomar as medidas que forem convenientes para que não se altere o sossego
nas galerias; se o nobre Deputado quer outra coisa, mandará em tempo competente
a sua indicação para se reformar o Regimento.
'
O SR. OTTONI - Perdoe-me V. Exa., o que quero saber é qual o artigo
do Regimento.

O Sr. D. José ( Jf? Secretário)- São os arts. 202 e 205.
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O SR. OTTONI - Mas por esses artigos vejo que a Câmara é quem deve
dar semelhantes demonstrações, e que isso não pertence à Comissão de Polícia.
Mas, em todo o caso, peço o Regimento para o verificar, protestando, se V. Exa.
me der a palavra, reclamar contra essa deliberação, se ela for abusiva, como me parece que o é.
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DISCUSSÃO DA RECEITA
Crítica ao Marquês de Abrantes, da Fazenda,
e ao Visconde de Uruguai, da Justiça

Sessão de 30 de agosto de 1841
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, acautelei-me em pedir a palavra logo em
tempo, logo que V. Exa. pôs a matéria em discussão, a ftm de que neste artigo não
me acontecesse o mesmo que nos outros, em que fui completamente surpreendido,
e permita-me a Câmara que eu exponha as razões. Entendia que podia falar a respeito da Receita, sobre a qual apenas um membro do meu lado falou; esperava
nestas circunstâncias que a maioria da Casa não encerrasse a discussão. Eu estava
presente quando se discutiran1 as emendas ao Regimento, e uma das objeções que
o meu lado fez contra essas emendas foi que, por estratégia parlamentar, os Srs.
Deputados da Maioria, não querendo que a Oposição discutisse certas matérias,
poderiam apressar-se em encerrar a discussão, concertar um plano de falarem seis
pró e seis contra, e assim privarem um dos lados da Casa do direito de tomar parte
nas discussões. Esta objeção se apresentou quando se discutiu a reforma do Regimento; mas apareceu quem dissesse que semelhante fato ofendia tão altamente o
decoro da Câmara, que não podia ser admitido nem por hipótese; que era impossível que uma maioria qualquer, vendo que havia indivíduos do seu lado falado pró
e contra, sem que a Oposição se tivesse feito ouvir, abusasse por tal maneira deste
arbítrio que coarctasse à Oposição o direito de emitir o seu voto sobre qualquer
matéria em discussão. Entretanto, parece-me que o Sr. Ministro da Fazenda conseguiu das Câmaras a realização deste receio da comissão que em 1838 foi tão
altamente e tantas vezes repelido com protestos do lado ministerial; o Sr. Ministro
da Fazenda parece ter parte nesta nova estratégia, porque esquecendo-se ...
(O Sr. Presidente diz algumas palavras que não ouvimos.)

O SR. OTTONI - V. Exa. não consente; calar-me-ei. Eu, pela ordem,
e antes de entrar na discussão, estava explicando o motivo por que me apressei em pedir a palavra, dando assim uma satisfação à Câmara de não poder preencher devidamente a minha missão, discutindo este artigo 1O, por não vir bem
preparado para esta discussão; mas não quis reservar-me a pedir a palavra depois,
para que não me sucedesse agora o que já sucedeu comigo e com os meus colegas do
lado da Oposição, quando se discutia o artigo antecedente, sendo somente o Sr.
Marinho o único a quem se permitiu falar, porque uma nova oposição se apresentou, discutindo pró e contra, sem que nós disséssemos uma só palavra. Eu dava,
pois, uma desculpa à Câmara, se acaso não discutisse bem o artigo 1O, e supunha
que esta razão de ordem me era permitida.
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Não direi a razão à vista da advertência de V. Exa., porque entendia que o
Sr. Ministro da Fazenda teve parte nesta estratégia, mas espero que S. Exa., na discussão do artigo 1O, e outros aditivos, não se intrometa na economia dos trabalhos
da Casa, deixe esta direção a V. Exa. e ao juízo dos membros da Casa que quiserem
tomar a palavra; pedirei mesmo ao nobre Ministro que não puxe a casaca a nenhum
Sr. Geputado, quando quiser falar; espero que S. Exa. tenha esta bondade, porque
não julgo mesmo que seja próprio dos Srs. Ministros da Coroa estar puxando pelas
casacas dos Srs. Deputados.
Depois de fazer este meu humilde requerimento ao nobre Visconde de
Abrantes, entrarei na discussão do artigo 1O.
Sr. Presidente, S. Exa. o Sr. Ministro da Fazenda já discutiu o artigo 1O,
quando se questionava acerca do artigo antecedente. S. Exa. começou dirigindo
uma amigável repreensão aos nobres membros da Comissão, porque não se apressaram em fazer uma classificação de novos impostos neste artigo 1O, a fim de que por
esta maneira não saísse da Casa a lei já reconhecendo o deficit, circunstância esta
que o nobre Ministro considera como própria para acoroçoar aqueles indivíduos
que especulam sobre a miséria pública. Ora, Sr. Presidente, eu aceito esta declaração de S. Exa. que, explicada com as palavras em que foi concebida, indica que
S. Exa. parece que quer pôr cobro àqueles que especulam sobre as misérias públicas.
Nas transações que o nobre Ministro tem feito desde o seu infeliz Ministério de 1828 até 1841, tem sido constantemente acusado o nobre Visconde de acoroçoar as transações dos homens que especulam sobre as misérias públicas; e a declaração de S. Exa. vem me encher de prazer, porque estou-certo de que S. Exa., com
os atos do seu atual Ministério, vai dar um desmentido solene àqueles que o têm
acusado de acoroçoar esses especuladores sobre a miséria pública.
Eu fico entendendo que dora em diante, na venda, na emissão de apólices
que se tiver de fazer não hão de mais, durante o Ministério atual de S. Exa., ter
lugar esses queixumes, essas censuras que têm aparecido contra o nobre Visconde,
de serem sempre ruinosas, sempre desgraçadas as operações financeiras de S. Exa., a
tal ponto que, quando se trata (como já ouvi em outra ocasião na Casa) das operações de crédito presididas pelo nobre Visconde, seus próprios amigos o defendem
simplesmente dizendo: "É infeliz." Entretanto, muitos dos amigos de S. Exa. têm
feito ver na Casa, e com alguma razão, que quando um general é infeliz nas opera·
ções de uma campanha, basta este simples fato para o retirar do comando.
Lamento, pois, que os nobres aliados do Sr. Visconde de Abrantes, não
desconhecendo. que S. Exa. a respeito de operações de crédito é infelicíssimo, é
desgraçado, dá sempre lugar à maledicência, lamento que esses nobres aliados não
sejam os primeiros a fazer com que S. Exa. se retire deste ramo da administração.
Mas, Sr. Presidente, não sei se a declaração antecipada dos meios pelos
quais se há de preencher o deficit pode ter este resultado. Até certo ponto com·
preendo, porque assim a proposição geral parece verdadeira; porque, sabendo
todos os capitalistas qual é a maneira por que o deficit previsto pela lei se há de
realizar, habilitam-se todos para a concorrência, e assim habilitados perante o
Tesouro, pode o Tesouro com mais vantagem proceder a qualquer operação de
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crédito. Mas as circunstâncias especiais do nosso País talvez façam com que essa
regra que em generalidade é verdadeira, não nos seja aplicável. Eu me explico.
É sabido que a praça do Rio de Janeiro, por exemplo, não é uma praça
tão abundante de capitais que possa haver diferentes coteries fmanceiras, as quais,
tendo antecipadamente certeza de que o Tesouro precisará da sua coadjuvação,
preparem-se para fazer concorrência, e lutem entre si, a fim de que desta luta
tire o Tesouro a maior vantagem. Além de não ser a praça do Rio de Janeiro uma
praça abundante de capitais como outras da Europa, onde esta circunstância pode
ter lugar, acresce que, sendo o Brasil um país novo, que demanda ainda uma soma
considerável de capitais, o que demonstra a alta do juro na maior parte das nossas
províncias. Sucede, por isso, que muito poucos capitalistas da corte costumam
coligar-se pa.ra dar a lei ao Tesouro, e qUe qualquer disposição decretada em uma
Lei, a fim de que por certa e determinada maneira se realize o crédito que a Assembléia Geral houver de conceder, longe de ser um bem, por ir facilitar a concorrência,
será, pelo contrário, um mal. Irá facilitar as transações das pessoas que especulam
sobre a miséria pública, que se coligam para pôr a faca aos peitos do governo,
todas as vezes que o governo necessita de dinheiro. Esta coterie de capitalistas
abastados, que estão na posse e domínio de desfrutar o Tesouro Público durante os
Ministérios do nobre Visconde de Abrantes, é bem conhecida; sabe-se até a parte
que ela toma em nossa política, apesar de que uma fração dessa coterie nem pertence à comunhão dos cidadãos brasileiros; mas, entretanto, sabe-se que pessoas
influentes, nesse grupo de homens que especulam sobre as misérias públicas, indivíduos há que têm seu lado político e que por causa das transações fmanceiras têm
simpatias muito especiais com um lado, especialmente com o nobre Ministro da
Fazenda. Por estas considerações, eu sou inclinado a crer que, apesar dos bons
desejos que tem o Sr. Ministro de pôr termo à imoralidade, e não consentir que se
acoroçoem os indivíduos que especulam sobre a miséria pública, entretanto, não
se preenchem as vistas benéficas do nobre Ministro, e que uma declaração antecipada serve unicamente para que estes homens façam esta aliança ofensiva e defensiva contra o Tesouro, como têm feito em muitas ocasiões. Ainda durante o Ministério de 24 de Julho, a Câmara sabe que, por não se confiar este Ministério na
proteÇão exclusiva desta aliança ofensiva e defensiva, e que talvez, apesar de não
confiar-se na proteção destes aliados, o Ministério de 24 de JUlho achou dinheiro
a muito baixo prêmio, e que apenas entrou o nobre Ministro da Fazenda, o juro
do dinheiro subiu consideravelmente. Parece que o nobre Ministro está na impossibilidade de negociar ou fazer transação, operação de crédito, senão entre certas e
determinadas pessoas. Assim, as apólices que estavam no mercado a 75 por efeito
desta coalizão no momento em que o nobre Ministro entrou para o Ministério,
foram vendidas a 68, para o que não contribuiu pouco a maneira por que S. Exa.
procedeu, apenas tomou conta da Pasta da Fazenda. A Câmara sabe que, apenas
S. Exa. tomou conta da Pasta da Fazenda, fez uma reunião, onde declarou a certo
número de capitalistas que tinha convocado quais eram os meios por que .havia de
realizar o crédito.
Ora, a Câmara há de saber, pelo menos muitos Srs. Deputados que estavam
na Corte devem ter conhecimento de que, certos da necessidade do Tesouro, das
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urgências públicas, forcejando por todos os meios ao seu alcance para que o empréstimo externo não se contraísse em Londres, certos indivíduos desta praça procuraram acumular aferrolhar nas suas burras todo o dinheiro possível, indivíduos que
poderiam ofe;ecer condições mais vantajosas, se tivessem qualquer dúvida sobre a
maneira por que o nobre Ministro havia de realizar, estava autorizado para realizar
o crédito. Mas o nobre Ministro teve a bonomia, apenas entrou para a administração, de convidar a estes mesmos indivíduos, ou a uma boa parte deles, e dizer-lhes:
"Senhores, eu me entrego de pés e mãos à vossa discrição. Alguém
pensa que o Tesouro está autorizado para emitir, para fazer uma nova
emissão de notas;. por c~usa deste receio não desaferrolheis vossas
burras, porque esse receio é quimérico, eu vos declaro francamente e
com toda a publicidade que não estou autorizado para fazer uma emissão de notas; calculai as vossas ofertas sobre esta base, e dizei-me qual
é o meio que vós julgais mais conveniente à Fazenda pública para que
se realize o crédito para que eu estou autorizado."
Ora, eu já disse em outra ocasião que este convite do nobre Ministro aos
capitalistas interessados em tirar o mais possível da Fazenda pública é uma ofensa
feita ao bom senso, porque estes homens, com as suas burras entulhadas de notas,
que haviam amontoado para tirar a maior vantagem possível, não haviam de dar
conselho ao que era mais útil à Fazenda pública, não podiam açonselhar contra
seus interesses. Entretanto, o nobre Ministro, pela maneira que eu disse, entregou-se
à discrição de uma coalizão da praça, para que indicasse o que S. Exa. devia fazer.
O resultado é o que nós sabemos: venderam-se apólices, e houve imediatamente uma
diminuição no seu preço. Agora, Sr. Presidente, já na praça me consta que se tem
feito transações no sentido da baixa de câmbio, considerando certos indivíduos· que
o câmbio terá baixa em conseqüência de uma emissão de notas.
Ora, o nobre Ministro, que é partidista da franqueza e publicidade, será
bom que ratifique perante a Câmara (se tiver notícia das palavras que estou dizendo, visto que não está presente), que declare perante a Câmara se está ainda nas
mesmas convicções a respeito da emissão de notas, porque tal declaração de S. Exa.
pode servir ao menos aos abusados, para que se acautelem de fazer transações sobre
uma base desta natureza.
O nobre Ministro avançou na Casa uma proposição em que todos somos
unânimes, que o tratado do comércio com a Inglaterra terminará no último de
dezembro de 1842. O nobre Ministro da Fazenda, e tÕdos os lados da Câmara,
concordam em que um melhoramento na nossa Receita só poderia ter lugar na
época em que estes tratados se findassem. Ora, findando-se eles na opinião de todos,
como já disse, em 1842, tempo em que ainda vigora a Lei do Orçamento que
estamos discutindo, é evidente que o nobre Ministro estava na rigorosa obrigação
de, no seu relatório, dar à Câmara detalhada e minuciosa informaçãO" sobre os meios
de melhorar a nossa receita nesse período. O tempo era apropriado, era tempo opor·
tuno; entretanto, o nobre Ministro procedeu neste negócio pouco cuidadosamente,
porque no seu relatório uma só informação não nos dá a este respeito. A Maioria da
Casa acaba de reconhecer, pelo órgão de um dos seus mais distintos ornamentos,
o nobre Deputado de São Paulo, a necessidade de alterar-se as tarifas, os impostos
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de importação nas nossas alfândegas, acaba de reconhecer que era tempo de considerar esta matéria; e o que fez o nobre Ministro da Fazenda a este respeito? Limitou-se a nos dizer assim de passagem, na discussão da despesa, que convinha alterar-se as nossas pautas, a quota dos direitos, sendo uns gêneros aliviados dos direitos
que pagam e outros sobrecarregados; mas não valeria a pena que esta matéria se
discutisse com toda a publicidade? Para que há de haver um negociante que queira
especular sobre certo gênero que tem de ser aliviado de impostos quando terminar
o tratado, para o qual havemos de deixar a porta aberta a fim de que este negociante vá saber, de alguns empregados de alguma repartição, quais são as vistas do
Governo? Porque bem vê V. Exa. que, dependendo este negócio de trabalhos preparatórios, e não se podendo fazer com publicidade, aqueles que puderem saber por
qualquer canal os gêneros que, em certa época, vão ser aliviados de impostos, podem fazer especulações em grande escala, que lhes sejam muito vantajosas. A diferença de 2 a 15 por cento é considerável.
A respeito dos gêneros cujos impostos têm de ser gravados, a mesma
especulação pode dar-se. Um negociante que souber de qualquer empregado subalterno quais são as visitas do Tesouro, apressar-se-á a fazer um largo provimento
daqueles gêneros que têm de pagar, em vez de· 15%, 30%, e assim pode fazer cessar
a concorrência, no momento que se verifique a alta dos direitos de importação, de
todas as outras especulações sobre o mesmo objeto; já se vê, pois, destas c;onsiderações o perigo que pode resultar para o comércio, e para a indústria honesta, de
se deixarem assim as mãos largas, e a vantagem extraordinária de se considerarem
com toda a publicidade estas matérias, porque então poderá haver outras especulações que, por sua concorrência, neutralizem qualquer tendência para o monopólio. O nobre Ministro, pois, para cumprir com seus deveres de Ministro da Fazenda, devia ter trazido ao corpo legislativo informações minuciosas sobre esta
matéria, e discutir com a nobre comissão quais as alterações que se devem fazer nos
direitos de importação, a fim de serem decretadas pela Assembléia Geral, única
autorizada para decretar impostos. Entretanto, o nobre Ministro nem uma palavra
nos disse no seu relatório em matéria de tanta transcendência, e apenas disse palavras soltas na discussão; em tais circunstâncias, como votar pela emenda do nobre
Deputado de São Paulo, que dá uma autorização tão ampla ao Governo? Eu decerto
o não poderei fazer, nem a Câmara deve votar por ela. Cumpre mais que a Câmara
atenda a que o nobre Ministro e a comissão estão em perfeito divórcio a respeito
das medidas a tomar; sobre a discussão do orçamento da despesa revelou completamente este divórcio.
O Sr. Viana- O nobre Ministro aceitou as emendas todas.

O SR. OTTONI - Perdoe, eu o quero mostrar a respeito da alteração a
fazer nos direitos de importação. Parece que o nobre Deputado de São Paulo, que
também é da comissão, também divergiu dos seus colegas; para mostrar que divergiu
basta que ofereceu uma emenda em que só vem ele assinado, quando outras muitas
emendas há em que outros membros da comissão se assinaram.
Mas não é só isto. No parecer da comissão, a respeito da despesa que eu
não tenho presente, mas a Câmara se recordará de que a comissão propunha várias
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reduções no dinheiro a dar-se para o serviço das alfândegas, e justificava estas reduções com a declaração de que, estando a terminar os nossos tratados e podendo-se
então simplificar o expediente das alfândegas, a redução era por isso justificada;
mas o nobre Ministro, combatendo o parecer da comissão nesta parte, disse que nã:o
podia aceitar as reduções propostas pela comissão, visto que, estando a terminar
os nossos tratados, e convindo rever as pautas das nossas alfândegas, e estando o
nobre Ministro na persuasão de que, em vez de se nivelarem os impostos dos diferentes gêneros que a eles estã:o sujeitos, conviria antes estabelecer uma diversidade
de imposições, porque muitas havia que podiam suportar uma imposição muito
mai:or de 15 ou 30 por cento e outras nem de 10 por cento; e devendo haver por
isso uma complicação no expediente das alfândegas, a circunstância de estarem a
terminar os nossos tratados seria antes razão para aumentar a consignação para as
alfândegas, do que para a diminuir. Ora, se acaso o fato da terminação do tratado
dá: ao nobre Ministro argumento para aumentar a consignação, e à Comissão para
diminuir esta mesma consignação, o que se segue é que a nobre Comissão está em
perfeito divórcio com o nobre Ministro a respeito das conseqüências, isto é, das
medidas que ela julga razoáveis na ocasião erri que terminar o tratado, porque as
medidas que a Comissão tem em vista simplificarão o expediente das alfândegas,
e as que o nobre Ministro tem em vista complicarão o expediente das alfândegas.
A natureza deste divórcio parece patente, isto é, que a nobre Comissão é de opinião do nivelamento, e o nobre Ministro da opinião da diferença indefinida. Entretanto, esta questão será de tão pouco peso que não deva a Câmara discuti-la com
toda a madureza? Não será uma questão digna de discutir-se sem estas estratégias
de puxar casacas? Enfim, as minh::\S observações nenhum peso farão, quando o
mesmo Ministro retirou-se para não me escutar. Entretanto, Sr. Presidente, eu tenho
convicção de que o País me escutará; não somente o País, as minhas vozes, as vozes
dos Deputados da Oposição hão de chegar ao Trono: quando a verdade chegar lá,
o nobre Ministro e seus colegas hão de ter a sua dispensa, por que tanto suspira o
País.
V. Exa. pode ter a bondade de me mandar as emendas? (É satisfeito.)
Sr. Presidente, em outra sessão eu apresentei na Casa a minha opinião
sobre a necessidade de tomar uma providência, por meio da qual a Assembléia
Geral significasse a sua opinião de que o tratado com a Inglaterra terminava em
1842. O meu nobre amigo disse ontem que, quando me viu aventar esta questão,
encheu-se de susto, receando que eu mandasse à Mesa uma emenda neste sentido,
tomando sobre mim a responsabilidade que possa provir da adoção de semelhante
emenda. Sr. Presidente, eu concordo em que são justificadas as apreensões do
meu nobre amigo, e sem dúvida foi pela razão que ele expôs que não me apressei
a mandar à Mesa uma emenda desta natureza, que não deve de maneira nenhuma
partir do lado da Oposição, porque a Oposição não deve neste caso querer tomar
sobre si uma responsabilidade desta natureza.
Mas quaisquer que fossem as palavras que proferi nesta tribuna, sendo
eu um adversário constante da nobre administração, as minhas palavras nunca
poderiam comprometer a nobre administração; por conseqüência, era como se um
membro do Parlamento inglês tivesse tido a opinião de que o tratado findava ou
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não fmdava nessa época. Mas o que quis mostrar foi que a administração, além de
improvidente, e de faltar aos seus deveres, deixando de trazer informações desta
natureza à Câmara, era também improvidente agora e desleixada, quando deixava
passar a Lei do Orçamento que vai ter vigor na época em que o tratado já expirou
sem providência alguma. Eu argumentei desta maneira:
"Vós estais persuadido de que o tratado termina dentro do ano da
Lei, é esta a opinião constante, não só do Ministério, como da Maioria,
tendes declarado que, no momento em que se fmdar o tratado, tereis
de melhorar as rendas de vossas alfândegas, e alterar os direitos de
importação; entretanto, a vossa legislação, em uma época em que pode
ter lugar essa alteração já de antemão tão preconizada como vantajosa,
nada providencia a tal respeito; logo, vós reconheceis que pode dizer o
Governo inglês que o tratado não se finda nessa época, como pretendeis inculcar."
Isso é manifesto. Por conseqüência, sendo a opinião do Governo e da
Maioria que o tratado finda-se em 1842, o que há de esperar? Por que não haverá
manifestação da Câmara neste sentido? E qual é a manifestação possível? É legislar-se expressamente, para que esta legislação tenha execução no momento em que,
segundo a nossa inteligência, termina o tratado. Porventura as dificuldades que
apresentei estão removidas por qualquer das duas emendas apresentadas na Mesa?
Por maneira nenhuma; pelo contrário, creio que qualquer destas emendas vai pôr o
governo em mais sérios embaraços, mais graves dificuldàdes. Como estas emendas,
se passaram, o Governo inglês argumentará: "A opinião da Assembléia Geral do
Brasil não era de que os tratados terminavam em 1842, porque apenas deu faculdade." Qualquer das duas emendas não faz alteração alguma imperativamente
sobre os direitos de importação no princípio do ano de 1842; isto é, no segundo
semestre do ano financeiro. Reconheço a vantagem a qualquer das duas emendas
de se fazer uma alteração, mas confiar ao Ministro a autoridade de fazer a alteração ...
O Sr. Fe"eira Pena - Uma delas exige que venha ao Corpo Legislativo.

O SR. OTTONI - Ainda pior: adia para mais tempo. Mas eu falo daquela
que autoriza uma alteração; mas, sendo uma autorização que o Governo pode ou
não exercitar como julgar conveniente, sendo manifesto que todos nós reconhecemos a vantagem e o direito de fazer esta alteração, sendo esta autorização simplesmente facultativa, isto depõe contra as nossas convicções, ou contra a nossà coragem, e inculca, ou que temos dúvida com efeito que em 1843 não se possa ainda
legalmente fazer alteração nos direitos de importação das nossas alfândegas, e por
isso deixamos ao· Governo essa aberta, para que, se ele puder obter este favor de
o Governo inglês reconhecer que o tratado expira neste prazo, se arme então desta
autorização, ou então nos julgamos em verdade com direito, mas temos receios dos
canhões da Inglaterra, e por isso desde já damos mostras da nossa fraquezà, dizendo:
se acaso a Inglaterra der licença para executarmos aquilo que é nosso direito, o
Governo fica autorizado a reformar, e se não der licença, não reformaremos.
353

O Sr. Souza Martins- A interpretação dos tratados não nos compete.

O SR. OTTONI - A interpretação dos tratados não nos compete ... isto é
novo. Qual é o tribunal para interpretar tratados?
O Sr. Souza Martins - Os governos.

O SR. OTTONI - Mas, por que os governos que fazem os tratados os
podem interpretar de uma ou outra maneira? Estamos nós privados de exercitar
aquilo para o que não estamos tolhidos pelos tratados, segundo a inteligência óbvia
deles? Não compreendo. Senhores, se acaso, como é minha opinião, com efeito o
tratado terminar em 1842, e tiver de passar uma emenda que faça uma alteração
qualquer para essa época, o Corpo Legislativo significa por este ato que em todo o
temp0 se julgou autorizado para fazer esta alteração. Estas emendas facultativas
não podem servir senão para piorar a questão, e dar argumento à Nação inglesa
contra o nosso direito. O nobre Ministro creio que ainda não deu a sua opinião a
respeito desta emenda. Eu espero que algum outro Deputado tenha a felicidade de
ter por ouvinte a S. Exa., e obtenha do nobre Ministro o favor de se explicar a este
respeito, esperando que mais desta vez não comprometa os interesses que estão
confiados à sua administração.
(Lê um parágrafo da emenda do Sr. Carneiro Leão.)
Por este parágrafo· é o Governo autorizado para reduzir ou adiar as despesas decretadas pela presente lei que forem suscetíveis de redução ou adiamento.
Suponho que este arbítrio é demasiadamente lato para conferir-se ao Governo,
ainda àqueles senhores que nele depositam a maior confiança. Os nobres Deputados que têm confiança de que o Ministério atual não abusará de um poder desta
natureza devem resguardar-se para qualquer circunstância. O Ministério pode
mudar-se, podem entrar indivíduos a quem os nobres Deputados sem dúvida não
confiariam um arbítrio de tamanha latitude. Quais são as despesas suscetíveis de
redução ou adiamento? Não há aqui um só limite, unicamente o juízo do Ministro.
Se o juízo de um Ministro entender que certa classe de empregados públicos pode
esperar pelos seus ordenados, está no seu direito adiando:os. Se o Ministro entender
que deve reduzir as despesas, diminuindo os ordenados dos empregados públicos,
parece que a letra da emenda confia esta autorização, porque diz: "Que foram
suscetíveis de redução ou adiamento". Não vejo qual é a regra pela qual o Governo
há de estabelecer a linha divisória entre as despesas suscetíveis ou não de redução
ou adiamento. A Lei do Orçamento marca as despesas para os serviços criados por
lei. Há em verdade alguns desvios e exceções destaregra geral, isto é, em alguns
casos a Lei do Orçamento faz ao mesmo tempo funções de lei permanente, que
cria serviços e marca suas atribuições, e ao mesmo tempo de lei que concede ao
Governo fundos para pagamento desses serviços, mas esses casos são muito especiais
e talvez que na Lei do Orçamento atual venham raras vezes ou quase nenhuma. Por
conseqüência a quase totalidade das coisas para que o Governo obtém fundos na
Lei do Orçamento, a quota destes fundos está marcada por lei. Por conseqüência
esta emenda, pelo menos assim me parece por sua redação, faculta ao Governo a
modificação de toda a espécie de leis, onde se recorJ1ecem despesas.
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Talvez seja por eu não entender bem a redação, mas enfim, se acaso a
idéia for modificada de maneira que não possa compreender senão esta espécie
particular de consignações, que, não estando decretadas em leis anteriores permanentes, são agora de novo enxertadas na Lei do Orçamento, se a emenda se limita
a esta espécie de consignações, acho-a vantajosa; não que eu espere do nobre Ministro ou dos seus colegas, que se aproveitem dessa faculdade que lhes dá o corpo
legislativo para reduzir as despesas, mas porque não acho inconveniente em que
(servindo-me de uma expressão rasteira) lancemos neste caso barro à parede, convidando o Ministério para fazer" reduções em serviços e quotas que temos votado.
Vejamos se anui ao nosso convite. Eu não posso acreditar na boa vontade do Ministério a este respeito enquanto não vir fatos, enquanto o nobre Ministro,· declarando-se a favor das economias, se limitar a protestar unicamente contra os·suprimentos às Províncias. Sobre isso alguma coisa eu direi na terceira discussão. Enquanto o nobre Ministro e seus colegas não procederem de maneira que a nossa
despesa se aproxime da nossa receita, enquanto eles não deixarem de dar gratificações e aposentadorias, e de aumentar o catálogo das nossàs pensões, enquanto
não procederem desta maneira, e eu ouvir aos nobres Ministros falarem em economia, hei de dizer estas palaras: versus inops rerum.
Portanto, já se vê que, apesar de não ter muita fé na vantagem da emenda,
a adotarei se for explicada no sentido em que acabei de falar.
Sr. Presidente, eu havia feito várias interpelações a S. Exa. no outro dia
quando aqui falei na discussão da despesa. S. Exa. a algumas teve a bondade deresponder, mas sobre outras tem guardado o silêncio, e enfim hoje retirou-se para não
nos dar a honra de responder a estas observações. Insistirei a respeito de algumas,
apesar disto. Se o Sr. Ministro não me quiser ouvir, ouvir-me-á o País.
Eu falei aqui na Casa a respeito do trapiche da Ordem; pedi a S. Exa. que
me explicasse quais as razões e motivos por que tinha transferido o Consulado para
o trapiche da Ordem. O nobre Ministro sabe tudo quanto se tem dito a este respeito, e as reclamações que têm aparecido contra esta sua medida. Já em épocas
anteriores alguns interessados nessa transferência a solicitaram, e comta-me que se
procedeu a uma averiguação muito circunspecta; e qual foi o resultado dela? Foi
que semelhante transferência, podendo ser altamente vantajosa, era entretanto
prejudicialíssima ao comércio. Entretanto, o nobre Ministro apressou-se, por um
golpe de pena, sem que me conste que procedesse a novos exames, a fazer a transferência; e como para fazer calar as reclamações dos interessados, consta-me que
S. Exa. autorizara depois disto o embarque de todos os gêneros de exportação em
todo o litoral da cidade, creio 'que desde o ponto do Castelo até à Gamboa.
Ora, eu acho extraordinário este procedimento do nobre Ministro. Quais
serão as razões que possam justificar uma medida desta natureza? Não se vê a facilidade extraordinária que se dá ao contrabando, autorizando-se o embarque dos
gêneros de exportação em um litoral tão vasto como o compreendido entre a
Ponta do Arsenal e não sei se a Lagoa? Esta liberdade que S. Exa. deixou ao contrabando, ou se viu obrigado a deixar, não revela que tinha sido menos prudente,
8Jgum tanto leviano, quando tomou aquela primeira medida? O nobre Ministro
tinha obrigação de justificar-se, tinha obrigação de dizer alguma coisa acerca desta
transferência.
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Pedi informações a respeito das capatazias. Pareceu-me um tanto extraordinário que, havendo certos indivíduos arrematados por certo e determinado tempo
as capatazias da Alfândega da Corte, antes de terminar este prazo, o nobre Ministro
houvesse de rescindir o contrato, sem que dessa rescisão nenhuma vantagem resultasse à Fazenda J1íblica. Pareceu-me impossível que, em um contrato desta natureza, obrigando-se a Fazenda Pública a pagar certa e determinada soma aos administradores das capatazias, sendo isto uma transação de não pequena importância no
contrato da arrematação, que não sei por quem foi feito, não se tomassem cautelas
a favor da Fazenda Pública. Neste contrato há mesmo uma contingência que pode
ser em favor do arrematante ou da Fazenda Pública. Fez-se o orçamento do termo
médio pelo qual o Tesouro pode pagar este serviço.
Ora, ne.%e orçamento deste termo médio entra a importação e a exportação provável; esta importação e exportação pro.vável pode ser maior ou mel}or;
pode ser maior do que o orçamento, e neste caso o prejuízo recai contra os administradores arrematantes; ou pode ser menor, e assim diminuído o serviço das alfândegas, vem o prejuízo a ser contra a Fazenda, porque, tendo-se sujeitado a certo
orçamento, ou tendo arrematado sob certas bases porque se calcularam os serviços,
sendo menores do que a previsão do orçamento, eles vêm a ter recompensa mais
larga. Ora, assim como deviam ter esta recompensa mais larga sem dúvida, como
acontece em todos os contratos desta natureza, deviam sujeitar-se, no caso de que
o serviço crescesse e as previsões não fossem acertadas, deviam sujeitar-se, digo, a
fazer o serviço por menos dinheiro, tendo menos lucro, ou mesmo prejuízo. Ora,
sempre se estabelecem multas para o caso em que uma das partes não haja de
cumprir as condições a que se sujeitou. No ofício que o nobre Ministro dirigiu à
Câmara apenas disse que não se estipulavam multas, mas bem vê a Câmara que eu
queria saber se o nobre Ministro tinha cumprido o seu dever, ou tinha deixado em
paz os administradores que abandonaram o serviço que se tinham comprometido
a fazer.
Este era o meu ponto essencial, a este respeito o nobre Ministro devia dar
algumas informações, mas nada disse. Eu trouxe ao conhecimento da Câmara um
requerimento de um dos pretendentes à nova arrematação, no qual detalhava muito
minuciosamente a maneira que esta nova arrematação se fez. Enfim, em sua resposta o nobre Ministro se limita a dizer que o Tribunal não tomou conhecimento
daquele requerimento, porque, tendo o contrato sido feito na forma da lei, e,
sendo aquele requerimento dirigido ao Conselho dos Ministros, assentou que não
devia tomar dele conhecimento.
Ora, já eu disse no outro dia, e repito, que o pretendente terminava o seu
requerimento pedindo que o nobre Ministro houvesse de considerar aquele requerimento em Conselho de Ministros .. Eu achei, com efeito, um tanto extraordinário
este "Pede a V. M. hnperial" do requerimento, porque, sendo negócio que devia
ser tratado em Tribunal do Tesouro, não sabia a razão por que pedia que fosse
deferido em Conselho de Ministros; mas soube a razão, e é porque o nobre Marquês,
Ministro da Marinha, que costuma chamar à ordem os seus colegas, estando ao fato
das circunstâncias da nova arrematação, e, tendo visto o requerimento do pretendente, lhe insinuara que requeresse para que fosse o requerimento deferido em
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Conselho de Ministros, porque parece que queria fazer ver ao nobre Ministro a
justiça do reclamante. Ora, o nobre Visconde tinha obrigação de não se arrufar
com estas perguntas, e dizer alguma coisa a respeito delas.
Perguntei ao nobre Ministro se era certo que tinha despachado para a
alfândega a um indivíduo que, tendo sido nomeado Cônsul ou encarregado de
negócios junto a um dos estados da América, e tendo recebido a conveniente
ajuda de custo para a viagem, sem que tivesse feito a conveniente restituição,
achou logo novo emprego. O nobre Ministro confirmou ser certa a nomeação,
mas parece que haveria encontro nos vencimentos deste empregado para indenização do Tesouro; mas parece também que S. Exa. já anunciou um novo favor
ao Sr. Brandão. Além de emprestar dinheiro para objeto de serviço que não realizou, o Sr. Ministro parece que disse que havia de descontar na quantia os novos
direitos que ele tinha pago. Não sei se será muito regular o restituírem-se os novos
direitos que paga um empregado que recebe ajuda de custo, porque não quer ir
servir. Não sei se é o estilo, pode ser, mas não parece regular. Parece que é sem
dúvida irregularíssimo que o Tesouro empreste assim dinheiros antecipados a
empregados públicos, e que nomeie para empregos públicos a homens que estão
em obrigação de pagamento para com o Tesouro.
Ora, a respeito deste indivíduo, eu tenho a dizer mais alguma coisa.
S. Exa. nomeando para conferente da alfândega ao Sr. Brandão ao mesmo tempo,
no mesmo dia talvez em que demitia o Sr. Leopoldo, vai seguindo os seus princípios
nesta parte; honra seja feita à coerência do nobre Ministro da Fazenda. Nomeia o
Sr. Brandão no dia em que demite o Sr. Leopoldo.
O Sr. Ministro devia ter muitas sirnpatias com o Sr. Brandão. Chegou o
tempo, a época afortunada prevista pelo ilustre parlamentar português, em que as
estrelas do império sentadas na tribuna do Brasil tornam-se ... como verdadeiros portugueses. Tendo na sua mão a administração do País, deve recompensar todos os
serviços, ainda aqueles antigos, feitos à mãe pátria. O Sr. Brandão, enfim, quando
impugnávamos pela nossa independência, quando derramavam seu sangue por esta
causa muitos indivíduos que o Ministério atual sujeitou ao calabrote, nesta ocasião
solene o Sr. Brandão era Oficial da Guarda do Paço da Cidade. Correndo boatos a
respeito de uma decantada vitória de Madeira contra o General da Independência,
o Sr. Labatut, na guarda do largo do Paço, em orgia pública, o General da Independência foi queimado em estátua. O Sr. Brandão e vários outros indivíduos, em
conseqüência deste atentado, foram metidos em Conselho de Guerra. O Sr. Brandão
foi condenado pelo Conselho Supremo a perder a patente por aquele ato tão escandaloso. Ora, parece que lhe deve reparação o nobre Ministro que, desta cadeira,
como Deputado do País, o Sr. Magalhães apregoava como se fosse verdadeiro português, advogando o tratado com Portugal; deve sem dúvida pagar ao Sr. Brandão,
indenizá-lo deste desar por que passou em conseqüência de não adotar as opiniões
dos rebeldes, a quem um colega seu pretendia vir chamar à ordem trazendo a espada
entre os dentes. Está no seu programa. (S. Exa. entra na Sala e senta-se no seu
lugar.)
S. Exa. (dirigindo-se ao Sr. Ministro) demitiu ao Sr. Leopoldo ao mesmo
tempo que nomeou o Sr. Brandão. É o pensamento que eu tinha acabado de desen357

volver no momento em que V. Exa. nos deu o ar de sua graça depois de tão longa
ausência. Eu tinha a dizer mais algumas coisas, mas o Sr. Ministro já amarra a sua
pasta, sem dúvida está com vontade de jantar; termino o meu discurso.
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DISCUSSÃO DA RECEITA
Crítica ao Orçamento da Fazenda e seu Ministro,
Marquês de Abrantes.

Sessão de 1? de setembro de 1841
O SR. OTTONI - Antes de entrar na discussão da matéria, V. Exa. me
pennitirá que eu responda a algumas observações feitas pelo nobre Deputado
pelas Alagoas, acerca da estratégia ministerial de tomarem muitos nobres Deputados do mesmo lado a palavra, dando a V. Exa. a liberdade de classificar os discursos pró ou contra, como a V. Exa. parecer, e de requererem o encerramento
apenas haja 12 discursos. O nobre Deputado já, ontem, teve a franqueza de declarar que, na realidade, havia este plano para opor ao plano que o nobre Deputado
supôs, na Oposição, de procrastinar as discussões. O nobre Deputado teve esta
franqueza e, à vista dela, eu fiquei persuadido de ser exato o que tenho ouvido,
que o Ministério tinha feito uma grande reunião na Secretaria da Justiça, no domingo, às Ave-Marias ...
O Sr. Carneiro Leão -É verdade, parece-me que estão no seu direito.
Um Sr. Deputado - E não houve reunião na Rua do Conde?

O SR. OTTONI - A minha casa é um pouco longe, poucos amigos concorrem a ela. Mas, enfim, na Secretaria da Justiça, segundo acaba de confessar o
nobre Deputado, houve reunião, e pelo que ouvi ao nobre Deputado pelas Alagoas,
aí é que se tomaram essas grandes medidas. O meu nobre colega e amigo por São
Paulo já disse que não estranhava que, até certo ponto, a Maioria ou a Oposição
organizassem planos estratégicos para fazer triunfar as suas idéias, mas que nisto
havia limite, e que este limite era imposto pelo decoro e por certas conveniências a
que cumpre atender. Ora, eu peço ao nobre Deputado pelas Alagoas que haja de
considerar se pode estar compreendido, dentro deste programa, o procedimento
de pedirem os nobres Deputados a palavra, uns para justificar uma emenda sobre
o orçamento da receita, ou que isenta de direitos de importação certas matérias;
outros, que têm a seu alcance todos os esclarecimentos que quiserem pelas relações
que têm com o Sr. Ministro da Fazenda, e que podem saber de todos os segredos
da administração, para saber do nobre Ministro se os suprimentos da Província tal
têm sido pagos - e V. Exa. é autorizado pelos nobres Deputados a classificar como
quiser estes discursos, contanto que, apenas haja 12, se encerre a discussão. Desejo
saber se o nobre Deputado entende que, desta maneira, há liberdade na Oposição
para discutir, ainda que o mais resumidamente possível; se, porventura, aparece
uma verdadeira discussão nos dois lados havendo uma estratégia desta natureza. Eu,
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vendo o espírito de justiça de V. Exa., tive de pedir a palavra, antes de começar a
discussão na Sessão de terça-feira; mas, no momento em que V. Exa. me deu a
palavra, tais reclamações houve na Casa, acreditando alguns nobres Deputados da
Maioria que tinham direito de falar antes de mim que, se V. Exa. atendesse a essas
reclamações, havendo 12 oradores já inscritos, eu não podia falar, nem nenhum
dos meus nobres colegas da Oposição. Ora, pergunto se, nesta circunstância, pode
haver alguma discussão; se isto não é um fantasma, não é uma mascarada; e se são
estes os planos que o nobre Ministro da Justiça submeteu à consideração, na grande
reunião que convocou na sua Secretaria.
Sr. Presidente, apesar de que, na discussão do orçamento, algumas provas
têm aparecido muito atendíveis, e que podem servir para demonstrar a utilidade
das discussões, a utilidade de uma verdadeira discussão entre os dois lados em que
a Câmara se divide, não uma discussão de estratégia, de uma Oposição mascarada ...
Isto não. se dirige à Maioria da Casa, porque a Maioria da Câm.ara não é que tem
feito esta oposição ...
Um Sr. Deputado- Quem é?

O SR. OTTONI - ... porque a Maioria não tem falado.
O Sr. Carneiro Leão - Um dos decoros é ouvir destas calado.

O SR. OTTONI - Eu dizia que nesta discussão mesmo do orçamento da
Fazenda, provas têm aparecido da necessidade de uma verdadeira discussão, de uma
discussão entre os dois lados da Casa. V. Exa. e a Casa se recordarão de que o interessante orçamento da despesa pela repartição da Fazenda ia ultimar-se no dia em
que eu ocupei a atenção de V. Exa., até as 5 horas da tarde. V. Exa. se recordará de
que, pedindo-se informações ao Sr. Ministro da Fazenda, para se poder votar acerca
dos artigos da despesa, o nobre Ministro se recusou dá-las, dizendo que as daria na
discussão da receita; e ia-se votar, se eu não tomasse a palavra sobre a matéria. Interpelei o nobre Ministro sobre várias emendas, e muito principalmente sobre as emendas do nobre Deputado pela Bahia, emendas que importavam a despesa de mais
de 300 ou 400 contos; e, em conseqüência de meu discurso, não se encerrou a discussão nesse dia. No dia seguinte, o nobre Ministro veio abrir a discussão, dando
pela primeira vez infqrmações à Câmara acerca das emendas que se achavam em
discussão; e estou persuadido de que fói em conseqüência dessas informações que a
Câmara recusou o seu voto às emendas do nobre Deputado pela Bahia. Sem dúvida,
essas informações do nobre Ministro não teriam lugar, se eu não tivesse ocupado a
atenção da Câmara, sujeitando~me a falar de duas horas até as cinco, o que tanto
estranhou o nobre Deputado pelas Alagoas. Mas fique o nobre Deputado certo de
que eu entendo, com este discurso, que fiz algum serviço, e serviço muito relevante,
porque o nobre Ministro reproduziu, no dia seguinte, contra essas emendas muitas
das observações que eu tinha feito. Essas observações não apareceram no jornal,
porque o meu discurso vem por extrato - não se pense que, por isto, censuro o
editor do jornal; eu mesmo o autorizei nesse mesmo dia para aparecer só o resumo
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do meu discurso, visto ter sido muito longo e a fim de não atrasar a publicação dos
trabalhos da Casa -, mas na decifração das notas taquigráficas que se àchamem
poder do editor do jornal, se o nobre Ministro quiser, achará a maior parte das
obse1vações que fez contra as emendas do nobre Deputado pela Balúa; suponho,
portanto, que ao meu discurso se deve o fato de terem caído essas emendas. Não se
entenda, pois, que a discussão é tão inútil; wna discussão que apresenta resultados
desta natureza não é discussão ociosa.
Sr. Presidente, não foi só esta a única vantagem que tirei. Um dos mais
interessantes serviços que prestei foi fazer recuar o nobre Ministro de suas tentativas
a respeito dos terrenos diamantinos. Estão consignadas no jornal da Casa as opiniões
do nobre Ministro, a exposição que fiz da necessidade de aprovar o que a Comissão
tinha indicado e, fmalmente, a palinódia que o Sr. Ministro cantou; concordando
comigo em que uma matéria desta natureza deveria ser considerada em uma lei
à parte. Por conseqüência, apesar das censuras do nobre Deputado das Alagoas, permita ele que eu me lisonjeie de haver feito algwn serviço ao País, falando nesse dia.
As vantagens da discussão atual vão aparecendo. Eu encetei ontem esta discussão;
comecei impugnando a emenda do nobre Deputado de Minas, logo no primeiro
parágrafo. Parecia-me que a redação daquele primeiro parágrafo era concebida de
maneira que pudesse dar lugar a muitas dificuldades e graves abusos, e expendi
algumas considerações. As minhas considerações não eram de tão pouco preço,
porque alguns nobres Deputados da Maioria, especialmente o que me precedeu, e
cujo voto, sem dúvida, merece toda a consideração da Casa, acaba de reconhecer
o mesmo que eu havia indicado, isto é, que a emenda do nobre Deputado de Minas,
no § 1?, não devia passar com a latitude em que se achava concebida. Outro nobre
Deputado de Pernambuco, hoje, fez também algumas considerações da maior
inlportância contra esta emenda, contra a latitude em que está ela concebida. Já
se vê que alguma coisa se tira da discussão, e que não é uma coisa tão ociosa que
se deva obstar pela estratégia, cujos planos o nobre Deputado das Alagoas pretende·
executar.
Sr. Presidente, o nobre Ministro tem insistido, na Casa, sobre a conveniência de não se dar na Lei do Orçamento um deficit reconhecido. Ora, eu entreterei
por alguns momentos a Casa sobre a conveniência de não deixar a Lei do Orçamento com saldo presumível, sem destino. Creio que isto pode ter perigo, e além
dos perigos que pode ter, sem dúvida, não é razoável que nos apuros em que estamos, quando os contribuintes se acham já um pouco sobrecarregados de impostos,
e a nossa receita, mesmo excluída aquela destinada à aplicação especial, monta a
perto de 16 mil contos; quando os contribuintes estão já assim avexàdos, sem
dúvida, convém que nós sejamos muito parcos em agravar as suas circunstâncias,
em gravar as imposições. Ora, o nobre Ministro dá como causa certa que a Lei do
Orçamento tem um deficit reconhecido, entretanto, creio que S. Exa. não demonstrou esta proposição. O nobre Ministro, para corroborar esta opinião, disse apenas
que, daqui a wn ano, isto é, quando há de começar a ter vigor a Lei do Orçamento
atual, as nossas necessidades devem ser as mesmas, com pequena diferimça. Ora,
contristou-me bastante esta declaração do nobre Ministro. Ela denota a pouca fé
que o nobre Ministro tem nas suas medidas administrativas, e nos recursos que se
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acha.t11 à sua disposição. Pois o nobre Ministro entende que nós, daqui a um ano,
havemos de estar a braços com a rebelião do Rio Grande? É o que importa a sua
declaração. Ora, neste caso, parecia-me que a nobre administração podia ceder o
lugar a pessoas mesmo do seu lado, que asseguram poder-se conseguir a pacificação
daquela Província em muito menos tempo. Se os nobres Ministros já perderam
assim a esperança, é natural que, no emprego dos meios para se conseguir aquele
fim, não tenham o necessário valor e atividade. Parece que estão contando, decerto,
que não hão de ver seus esforços coroados de sucesso. Ora, eu supunha que outras
eram as esperanças que os nobres Ministros inculcavam, ao subir ao poder. Entretanto, não pode deixar de desalentar, consideravelmente, à Câmara e ao País uma
declaração desta natureza. O nobre Ministro, contando que a administração de que
faz parte continue por mais um ano, não tem esperança de que a continuação desta
administração possa diminuir os males de que o Brasil é vítima, e contribuir, assim,
para a redução das despesas públicas. Entretanto, como tenho esperança de que a
administração atual há de ceder o lugar a alguma outra que possa, em mais curto
prazo, tomar ordinárias as circunstâncias extraordinárias que a lei considera, não
posso concordar com o nobre Ministro em que haja um deficit reconhecido, porque
o deficit é reconhecido, considerado o caso de nossas circunstâncias extraordinárias.

O Sr. Nunes Machado- Fora disto já há deficit.
O SR. OTTONI- A lei considera para a Guerra e a Marinha o estado completo do pessoal desta~ repartições, conforme a lei tem conferido às forças para circunstâncias extraordinárias. Ora, sendo estas circunstâncias extraordinárias, tornando o País a um estado normal ou proximamente normal, estas despesas têm de
se reduzir consideravelmente, e, reduzidas elas ao estado ordinário, não há deficit
na lei. Por conseqüência, sendo possível que na época em que esta lei começa a ter
vigor, nossas circunstâncias sejam ordinárias, eu acho perigoso dar-se assim tantos
meios, tantos recursos que podem ser superabundantes. O nobre Ministro declarou-nos, também, que os empréstimos têm limite, além do que, com vantagem, não
podem ser em caso algum contraídos, e fez-nos ver o perigo de continuar-se a contrair empréstimos internos, pois que os nossos fundos públicos internos que há
quatro anos, por exemplo, eram possuídos, na sua terceira parte, por proprietários e c::tpitalistas estrangeiros, tendo aumentado, atualmente, apenas na sua
quinta parte, são possuídos por capitalistas estrangeiros. O nobre Ministro julgou
que este fato denotava - e na verdade denota - que estes capitalistas têm diminuído sua confiança no Tesouro do Brasil e, por isso, tratam de empregar seus capitais em outras empresas que lhes ofereçam mais garantias.

O Sr. Viana - Pois a emissão de papel-moeda, que tirou a confiança, data
daí.
O SR. OTTONI- No § 3? direi alguma coisa a este respeito.
Esta declaração do nobre Ministro dá-me a entender que S. Exa. modificou
as opiniões que tinha em 1838, que até se acham consignadas em uma proposta, a
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respeito da conveniência de converter a nossa dívida externa em dívida interna. O
nobre Ministro, nessa ocasião, creio que até apresentou proposta a este respeito
e mesmo que se discutiu esta matéria longamente na Casa. Mas, suponho que o fato
cujo conhecimento o nobre Ministro deu à Câmara, decerto o deve ter feito rnudru
de opinião a este respeito, pelo menos fazendo ver que não estamos em circuns·
tâncias de poder realizar essa medida que o nobre Ministro propôs.
Outra ilação tiro do fato, cujo conhecimento o Sr. Ministro trouxe à Casa
e é que S. Exa. já não acha, corno outrora, grandes vantagens no desenvolvimento
progressivo da dívida pública; pelo contrário, entende que há limite, que estamos
já próximos a este limite, e que é preciso parar. Ora, eu aceito com muito prazer
esta declaração do nobre Ministro, e espero que ela tenha alguns resultados para o
País. Com tanto maior prazer torno nota desta declaração do nobre Ministro,
quando estes princípios têm sido apregoados pelo meu lado, na Casa, desde 1834,
fazendo ver que é preciso nivelar a nossa receita com a despesa, e calcular bem os
meios de que podemos dispor, porque, aliás, urna bancarrota nos ameaça.
Eu folgo muito em ver que estes princípios proclamados pela Oposição
acharam enfim eco na boca de S. Exa.; e estou certo de que doravante S. Exa.
procederá dtt conformidade com as suas atuais convicções.
Sr. Presidente, eu estou, assim, dando algumas respostas e discutindo a
matéria um tanto irregularmente, de conformidade com os apontamentos que tornei; a Cârnar,a desculpará isto.
A emenda do nobre Deputado de São Paulo, que é a base fundamental
desta discussão e se acha reproduzida na emenda do nobre Deputado por Min:as,
foi provocada por mim. Desde a discussão da despesa eu notei, e tenho insistido
sobre esta falta, considerável lacuna, que se acha no relatório do nobre Ministro,
de não nos dar informações circunstanciadas sobre as alterações que cumpria fazer
nas tarifas das nossas alfândegas, visto que o nobre Ministro estava na persuasão de
que a Lei do Orçamento, que vamos discutir, devia ter vigor em urna época na qual
já estavam fmdos os tratados. Ora, a esta minha censura, corno a muitas outras,
nenhuma resposta se tem dado.' Entretanto, a força dela se demonstra pela necessidade em que se acharam os dois nobres Deputados que quiseram tornar providências sobre esta matéria, quando, por falta de dados e de informações, se viram
na necessidade de autorizar o Governo a modificar estas tarifas, na conformidade
das informações que obtivessem, e de conformidade com as circunstâncias públicas.
Mas esta emenda, além do lado financeiro, tem um lado político, que tem sido
muito considerado na Casa.
Direi que, com razão, se assustaram os meus nobres amigos, quando da
primeira vez falei sobre a matéria, entendendo que eu ia oferecer urna emenda
desta natureza. A matéria é, na realidade, muito grave, mas atualmente essas decisões parecem inteiramente tornadas. O nobre Ministro da Fazenda, em presença do
nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros, e de acordo com o seu colega -porque
suponho que o Ministério atual é solidário - declarou, positivamente, que o nosso
Tratado de Comércio com a Inglaterra termina no ano de 1842. Ora, nestas circunstâncias, sendo esta a convicção do Governo, convicção manifestada ao Corpo Legislativo, reconhecendo toda a vantagem de modificarmos os direitos de importação
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sobre os gêneros estrangeiros, eu suponho que tomar uma medida simplesmente
facultativa é dar a conhecer ou a nossa fraqueza, ou o nosso pouco direito. Já ontem, eu disse duas palawas a este respeito, mas como ninguém tomou em consideração as minhas observações, julgo dever insistir nesse sentido. Tem-se reconhecido que, se acaso o Corpo Legislativo não tomasse uma providência a respeito da
modificação das tarifas das alfândegas, esta lacuna em uma Lei do Orçamento,
decretada para depois de 1842, à vista da vantagem manifesta que todos reconhecem de aproveitar-se da época da cessação do Tratado para alterar os direitos nesta
parte, significaria que o Corpo Legislativo não reconhecia que, nessa época, estava
ainda desembaraçado para proceder desta maneira.
Entretanto, para se remediar este inconveniente que, como disse, os nobres
Deputados reconhecem, manda-se à Mesa uma emenda que é simplesmente facultativa! O que quer ela dizer? Que, se o Governo julgar conveniente, poderá usar desta
autorização. Esta emenda pode ser traduzida muito literalmente desta maneira: se o
Ministério puder obter justiça do Governo inglês, aitera as .tarifas das alfândegas; e,
se não a puder obter, não altera. Este procediffiento, evidentemente, prova ou a
convicção de pouco direito, ou a convicção da própria fraqueza. Eu quisera, pois,
que houvesse uma medida não facultativa, mas uma medida obrigativa; porque, se o
Corpo Legislativo decretasse, especialmente, alguma medida, por mais insignificante
qu·e fosse, com ela significava que entrava no exercício de-um direito que reconhece
ter naquela época. Mas eu vejo que não é possível, à vista das poucas ou nenhumas
informações que nos deu a este respeito o nobre Ministro. Não é possível, por
maiores que sejam as luzes da nobre Comissão de Orçamento, que ela nos possa
propor uma reforma perfeita, tal qual poderá ter lugar depois de se fmdarem os
tratados. Conviria, portanto, que algum arbítrio se deixasse a este respeito, visto
que o nobre Ministro, não nos dando informações, pôs o Corpo Legislativo nesta
triste contingência. Eu quisera que, a par desse tal arbítrio que a força das circunstâncias talvez justifica - q11isera, digo - que fosse uma medida imperativa, que o
Corpo Legislativo decretasse alguma alteração, que isto não fosse, assim, estes panos
quentes, estes artigos condicionais, que, na minha opinião; vão somente dar argumento ao governo inglês, para insistir nesta opinião extraordinária que dizem ter.
Não sei mesmo se o governo inglês tem tal opinião, e creio que o nobre Ministro
não manifestou a idéia na Casa, sendo certo que não cometeria uma imprudência
desta natureza; ainda que o Governo inglês tivesse feito, em uma. nota diplomática, qualquer esta declaração ao Ministério, o Ministério não devia vir patentear,
desde já, estas convicções do governo inglês, sobretudo sendo tão desarrazoadas
como o nobre Ministro entende, como entende a maioria da Casa e todos nós
entendemos .. Mas o nobre Ministro apressou-se em adotar a emenda facultativa.
Eu não desejarei ser mau profeta, mas pennita a Câmara que eu faça uma profecia: que no fim de 1842, não se dará por fmdo o tratado com a Inglaterra, porque o Ministério, depois de ter feito uma manifestaÇão tão solene como esta,
talvez ouse recuar. Talvez ouse recuar, digo eu, porque, depois de uma manifestação desta natureza, recuar o .Ministério atual em uma questão como esta, será
prova de que ao Ministério pouco se lhe dá de comprometer a dignidade do Brasil.
Sr. Presidente, eu não,acompanharei o Ministério atual nas suas relações com a
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Inglaterra, mas estou persuadido de que ele, nesta parte, cederá com facilidade,
contanto que se lhe façam concessões por outro lado.
Ora, creio que vem aqui a pêlo perguntar ao nobre Ministro o que tem
ocorrido dentro do nosso porto, a respeito do movimento da esquadra inglesa
e de embarcações brasileiras. Consta-me que, saindo do porto uma embarcação
que o almirante inglês julgou suspeita de empregar-se no tráfico, mandara sobre
ela duas embarcações de guerra, e que a embarcação suspeita, receando que
aquelas embarcações iam dar-lhe caça, para o evitar, dera fundo, iguais movimentos
tendo feito os navios de guerra ingleses; e que, levantando outra vez o ferro a
embarcação suspeita, o mesmo movimento operaram as embarcações inglesas,
nestas circunstâncias a embarcação tendo retrocedido para dentro do porto - e
acrescenta-se - exigido a proteção do Governo, para poder sair livremente; e que
um brigue de guerra nosso foi mandado para ir escoltar aquela embarcação, mas,
em virtude de reclamações enérgicas da parte do diplomata britânico, tudo se apaziguou, e que o Governo recuara nesta proteção que quis dar à embarcação.
Ora, eu desejo que o nobre Ministro exponha à Câmara o que há a este
respeito, desfazendo as inexatidões que possa haver na exposição que fiz, e que
têm até vindo em alguns jornais da Capital, em que se afirma terem-se passado
estes fatos pela maneira que acabei de referir; porque, a ser isto exato, sem dúvida,
trazem grande desar à administração atual. De duas uma: ou a embarcação que
pretendeu sair era realmente suspeita e ia-se empregar no tráfico contra os tratados,
ou não. Se era realmente suspeita de se empregar no tráfico contra os tratados,
não devia merecer a mais pequena proteção do Governo, nem devia o Governo,
pot esse motivo, fazer os arreganhas de mandar aprontar uma embarcação de
guerra para ir proteger a saída dessa embarcação suspeita, porque fora das águas
do Império, que se executassem os tratados, e fizesse o cruzeiro inglês o seu dever,
contanto que fosse fora das águas do Império, na extensão da palavra. Mas, se a
embarcação não era suspeita, se se ia empregar em comércio lícito e não estava
nas circunstâncias de ser perseguida pelo cruzeiro inglês, o Ministério não atendeu
bem à dignidade nacional, não fez respeitar o País que administra, quando lhe não
deu aquela proteção eficaz que devia. Por conseqüência, eu quero saber o que há
de exato nestes fatos. Quero saber se, com efeito, a dignidade do Governo e a do
Brasil foram comprometidas como a imprensa assoalha. Se acaso os fatos forem
como se tem dito, será mais um argumento, mais uma base para a profecia que com
muita dor no meu coração, acabo de fazer. Quem sabe mesmo se, por interesses
industriais da ordem daqueles que se acham considerados nesta questão da duração
do tratado, o Ministério não mostrará tamanho empenho como possa ter mostrado
em. questões da natureza daquelas que acabei de mencionar?
Sr. Presidente, eu lamentei que o nobre Ministro da Fazenda, no seu discurso de ontem, não imitasse a linguagem patriótica do nobre Deputado de São
Paulo, autor da primeira emenda que se acha sobre a mesa, a respeito das tarifas
das nossas alfândegas. O nobre Deputado de São Paulo disse, com toda a dignidade: "Façamos aquilo para que estamos autorizados, pugnemos por nosso direito,
suceda o que suceder."
Sr. Presidente, é assim que o Governo dos Estados Unidos responde às
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pretensões da Inglaterra. É assim que, no ano passado, tendo de ser julgado pelos
tribunais do Estado de Nova Iorque um súdito inglês, e reclamando o governo
inglês, na conformidade dos tratados, que aquele indivíduo devia ser posto em
liberdade, o governo americano deu uma resposta em que se acha consignada a
idéia do nobre Deputado de São Paulo. O governo americano respondeu que esse
súdito, na conformidade das leis do país, tinha de ser julgado pelas autoridades
judiciárias de Nova Iorque, cujo poder que têm de julgar é independente do governo central, que não podia ter interferência alguma nesse negócio, e, por conseqüência, as leis do Estado haviam de ser cumpridas, sucedesse o que sucedesse.
Mas o nobre Ministro, longe de usar da linguagem digna e patriótica do nobre
Deputado de São Paulo, começou desde já a apelar unicamente para a bondade
e para os interesses ingleses, que poderiam ter grande desenvolvimento, mesmo
com a cessação do tratado. Quanto à bonomia ou bondade da Inglaterra, creio
que ao nobre Ministro ela não fará grandes atos de favor e obséquio, porque a
filantropia da Inglaterra, especialmente do governo inglês, somente se exercita
quando esta filantropia está em inteiro acordo com os seus interesses, especialmente
com os seus interesses industriais. Então a Inglaterra, pelo espírito de bondade e de
filantropia, está pronta até para fazer sacrifíCios e armar grandes esquadras; mas
quando seus interesses industriais sofrem qualquer coisa, a sua bondade cala-se,
assim como se cala a sua filantropia.
O Sr. Andrada Machado -Todas as nações são assim.

O SR. OTTONI- É o que há de suceder com a cessação do tratado. Não
compreendi bem o nobre Ministro, mas parece-me que ele inculcava que a Inglaterra podia tirar vantagem mesmo da terminação do tratado. Ora, isto é o que não
posso compreender, é esta proposição que eu queria que o nobre Ministro explicasse; porque sendo assim, se verdadeira for a opinião do nobre Ministro de que os
ingleses têm de tirar vantagem da cessação do Tratado, ~ntão, acabou-se esse e
recebe-se a intimação que foi feita no tempo conveniente. Mas, onde está este interesse é o que não posso compreender; onde há este interesse do governo inglês em
deixar-se ficar privado dos recursos extraordinários que tem tido, da certeza e garantia de que suas mercadorias poderão ser admitidas, livremente, em nossas alfândegas, sem que possamos aumentar os direitos sobre elas.
Mas, se o interesse inglês está na cessação do Tratado, esta cessação não
deixa, também, de ser do nosso interesse, porque, logo que cessem os favores que
a título de reciprocidade são exclusivamente concedidos à Inglaterra, poderemos
nós obrigar o governo inglês a usar para com o Brasil de uma verdadeira reciprocidade. O governo inglês tem um grande consumidor da maior parte das suas merca·
dorias no 1'11pério do Brasil, mas o Império é já, também hoje, um grande produtor,
e os produtos do Brasil não têm consumo na Inglaterra, ou uma boa parte deles.
Ora, quando nós tivermos ampla liberdade para regular nossas alfândegas, poderemos obrigar o governo inglês a aceitar nossos produtos, e na Inglaterra terem
estes produtos um consumo muito mais vasto, coisa que pode prejudicar a Inglaterra nas suas colônias. Tal pode ser a exigência que nos convenha fazer, que até
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muito mais nos convenha deixar de receber certos produtos e mercadorias inglesas,
se acaso a Inglaterra nos recusar o consumo de certos outros nossos, e recusar lançando direitos que equivalham a uma exclusão absoluta. Já se vê, pois, que nas
nossas circunstâncias, a Inglaterra não pode ter interesse em que o Tratado termine,
mas o seu grande interesse e empenho é que não acabe. Eu tenho grave receio de
que, com efeito, este nosso Tratado com a Inglaterra não termine mesmo em 1844,
porque, enfim, o Governo está autorizado para fazer tratados, e de um dia para
outro podem mudar as convicções do nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros
atual, ou pode vir outro Ministro que entenda conveniente e ache vantajoso fazer
um tratado. Mas eu protesto desde já contra o abuso que se possa fazer do princípio
consagrado pela Constituição de que compete ao Governo fazer tratados. É verdade
que a Constituição autoriza o Governo para fazer tratados de comércio, que podem
ser celebrados, independentes da aprovação da Assembléia Geral, mas o Governo
estará no seu direito de fazer tratado desta natureza, enquanto não prejudicar os
direitos da Assembléia Geral. De certo que o Governo não poderá por um tratado
alterar a legislação do País, não poderá fazer leis por um tratado, nem estipulações
pelas quais, por exemplo, súditos brasileiros, em qualquer caso que seja, possam
ser julgados por outros tribunais que não sejam aqueles que a Constituição reconhece. Ora, se o Governo deve atender a estas modificações do tempo de fazer o
tratado, ninguém poderá, ninguém deve desconhecer qualquer outra razão, idêntica
a esta. Um tratado que ferir a faculdade que tem o Corpo Legislativo de lançar
impostos não está compreendido nas faculdades do Poder Executivo; só podem os
impostos ser votados pelo Corpo Legislativo, com iniciativa da Câmara dos Deputados.
O nobre Ministro aceitou o § 3? da emenda do nobre Deputado de Minas
que o autoriza a tomar por empréstimo o produto das rendas aplicadas. Ora, eu
suponho que o nobre Ministro, aceitando esta emenda, está em perfeita contradição
com os seus princípios. O nobre Ministro tem sido constantemente de opinião que
grandes danos poderão vir ao País de qualquer nova emissão de papel-moeda;
entretanto, o que vem a ser este§ 3? da emenda senão uma nova emissão de papel,
emissão perfeitamente igual àquela autorizada em 1839? O que fizemos nós na Lei
do Crédito de 1839? Autorizamos o Governo para emitir uma certa soma de notas,
mas, pQr outro lado, conservamos a amortização, ordenando que continuasse a ter
lugar a queima. Por conseqüência, em último resultado, esta emissão feita em virtude da Lei do Crédito conferido em 1839, a massa do papel-moeda, devia ser
alterada pela diferença que pudesse haver entre a soma queimada e a soma emitida;
portanto, em último resultado, aquela medida a que o nobre Ministro parece que se
opôs, deve alterar o valor da moeda em circulação.
Ora, o resultado da medida agora é idêntico. Tem-se calculado a renda
aplicada a este destino em 3 mil contos; não se queimando estes 3 mil contos, é o
mesmo que se autorizássemos a emissão de 3 mil contos em papel-moeda. Entretatito, o Sr. Ministro justificou e aceitou esta emenda e, por conseqüência, mudou
de princípios a respeito da ccnveniência da emissão de papel-moeda. Já em outra
ocasião eu disse, na Casa, que me constava que na praça havia apreensões de que
novamente se emitisse papel-moeda, e até me constou, não sei se é exato, que algu-
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mas transações já se tinham feito neste sentido. Esta emenda, aceita pelo nobre
Ministro, justifica essas apreensões da praça. Se acaso o nobre Ministro aceitar uma
emenda igual na Lei do Crédito para o exercício corrente, talvez tenha de faltar ao
compromisso em que se acha, à vista da declaração que fez S. Exa. de que não se
achava autorizado para emitir papel-moeda, nem o emitiria. Entretanto, esta
emenda, se o nobre Ministro a aceitar no crédito, comprometerá a sua palavra e,
em tais casos, há uma modificação notável nos princípios financeiros do nobre
Ministro. Eu desejava que o nobre Ministro tivesse a bondade de tomar em consideração esta observação, e me dissesse se não é exatamente o mesmo emitir papel
no valor correspondente à totalidade das rendas aplicadas.
O nobre Ministro, respondendo ao nobre Deputado de São Paulo, disse
que aceitava a emenda, porém, só com muitas declarações; mostrou mesmo alguma
relútância, e finalmente, depois de grande exórdio a respeito dos corretivos com
que queria aceitar a emenda, disse que só a aceitaria havendo escrituração muito
especial, em que se declarasse a quantia tomada por· empréstimo. Mas, ontem, o
nobre Deputado por São Paulo ponderou ao nobre Ministro que era inteiramente
ocioso o que S. Exa. havia dito a este respeito, visto que, segundo as palavras da
emenda, impossível era que não houvesse esta escrituração, porque dizendo ela
"tomar por empréstimo o produto das rendas aplicadas", para verificar-se o que
a t!menda quer, isto é, que houvesse empréstimo, preciso é marcar-se o quantitativo dele e, para isto, é preciso haver alguma escrituração distinta. Por conseqüência, tudo quanto o nobre Ministro disse a respeito da aceitação do § 3? reduz-se a dizer "aceito" e nada mais, porque as cláusulas e condições que S. Exa.
enunciou estão compreendidas nas emendas.
O nobre Ministro inculcou a necessidade de, talvez, em algum caso, aplicar-se esta renda especial, no caso de não ter aplicação, à compra de metais preciosos. Ora, eu tenho ouvido produzir esta idéia, há muitos anos, na Casa, mas
até agora não pude ainda compreender a vantagem que possa haver em uma tal
medida, porque, comprando-se metais preciosos com estes fundos, eles ficariam
inteiramente mortos. Qual é a vantagem que se pode tirar deste depósito? Será
haver um fiador para o papel-moeda em circulação?
Eu compreendo, perfeitamente, que um particular, cujo crédito não
está seguro, possa empenhar suas preciosidades com os seus credores, para que
o seu crédito não perigue. Mas, que uma Nação que tem recursos que, se acaso
arrepiarmos da carreira dos desperdícios, podem nivelar a sua receita com a sua
despesa; e que· somente no caso de continuar n·a carreira dos desperdícios, pode
ser ameaçada de bancarrota - umq nação assim oferecer como caução um capital
morto que não pode inspirar grande confiança, pois as circunstâncias do País são
tais que os credores do Estado estejam assustados de que o Governo extraia, dos
cofres, os fundos em metais preciosos que não vêm a servir para os fms que o
legislador teve em vista -, achava eu, Senhores, que no caso de se adotar uma tal
idéia, fosse para remir alguma parte do empréstimo. Esta hipótese supõe que o
papel-moeda existente não é superabundante, porque torna a se meter no mercado e compram-se com ele metais preciosos; mas digo que estes metais preciosos
ficam, neste caso, depositados em pura perda, e melhor seria, por exemplo, que
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este valor fosse empregado em apólices, as apólices sendo amortizadas, porque,
assim, aproveita-se o juro destas apólices. Se, acaso, o Governo por suas circunstâncias, e pelos recursos daNação não pode oferecer uma garantia a seus credores,
não é o depósito que possa ter em caixa que há de oferecer esta garantia; porque,
se os credores tiverem de estar em desconfiança, hão de ter a desconfiança de que,
em qualquer circunstância, o Governo viole aquele depósito e o aplique a outro
destino. Por conseqüência, não acho em caso nenhum admissível a idéia que o
nobre Ministro inculcou; entretanto, não entendo destas matérias, senão por alguma
muito pequena leitura que tenho, e é possível que me ache em erro, desejando
mesmo ser esclarecido.
Sr. Presidente, eu direi ainda alguma coisa a respeito do§ 3? que autoriza
o Governo a reduzir ou adiar as despesas decretadas na presente lei. Já um nobre
Deputado de São Paulo e dois nobres Deputados de Pernambuco, como disse no
princípio do meu discurso, reconheceram o mesmo inconveniente que apontei neste
parágrafo, e julgaram-se obrigados a oferecer corretivos que modifiquem o arbítrio
consignado nesta disposição. Mas, outros nobres Deputados continuam a dizer que é
impossível que o Governo se julgue, por exemplo, autorizado para reduzir ordenados e quaisquer despesas com o pessoal, e que possa deixar de fazer o pagamento
dos juros, e amortização dos nossos empréstimos; apesar destas declarações dos
nobres Deputados, não vejo ainda uma restrição qualquer neste sentido. O artigo
é concebido na maior latitude possível: "todas aquelas despesas que forem suscetíveis de redução ou adiamento", ao juízo de quem? ... Do governo, e, por conseqüência, Ministro haverá, como já houve um, que entenda ser conveniente um
princípio de bancarrota, suspendendo-se o pagamento dos juros e amortização
dos nossos empréstimos. Na conformidade do artigo, está o Governo autorizado
pelo Corpo Legislativo, e, portanto, o Corpo Legislativo autoriza o Governo para
fazer bancarrota. Eu disse, quando falei a primeira vez a respeito deste artigo, que
ele poderia ser adotado com as modificações que indiquei, e que já em parte foram
apresentadas à Mesa, mas confesso à Câmara que, à vista da discussão, nem mesmo
com estas modificações acho conveniente o artigo. O nobre Deputado de Pernambuco excetua da generalidade em que o § 1? é concebido os ordenados, soldos,
tenças., pensões, subsídios, gratificações e outros quaisquer vencimentos conferidos
ao pessoal, assim como também exclui o juro dos empréstimos externo e interno, e
outras despesas de igual natureza; mas ainda fica uma latitude extraordinária ao
Governo. Eu citarei uma verba em que já se tem tocado: os suprimentos às Províncias. O nobre Ministro já inculcou nesta Casa que estes suprimentos deviam ser reduzidos à metade.
Ora, eu não duvido que a respeito de algumas Províncias haja justiça nesta
redução, mas, a respeito de outras que foram evidentemente defraudadas, quando
se fez a separação da Receita Geral e Provincial, será uma iniqüidade haver estaredução, porque isto não é como pensam unanimemente todos os membros da nobre
Deputação de São Paulo, um favor que se faz a certas províncias; é uma justiça,
como já demonstrei em outra ocasião. Entretanto, o Sr. Ministro já disse qual era
a sua opinião e, achando-se autorizado pelo Corpo Legislativo para reduzir a despesa
decretada, pode-se considerar que deverá reduzir os suprimentos à metade, porque
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disse S. Exa. que era preciso começar desde já este meio de repressão. Ora, o nobre
Ministro, estando amplamente autorizado, julgando que deve usar contra as Assembléias Provinciais deste meio de repressão, é natural que negue todos os suprimentos
feitos às províncias. Ora, eu suponho que a Maioria não pode ter isto em vista e,
por conseqüência, se não pode, se tem em vista que se reduzam outras despesas,
tome o conselho do nobre Deputado de Pernambuco, que teve a coragem de reduzir
aquelas despesas que julga que são supérfluas - não deixe isto ao arbítrio do Governo. Sou tanto mais inclinado a negar este arbítrio, porque temo que o nobre
Ministro, levado por más informações nas reduções, especialmente, dos suprimentos
às Províncias, tenha de fazer graves injustiças. Talvez a Província de Pernambuco,
por exemplo, que, segundo reconheceu a nobre Deputação daquela Província, não
precisa de suprimentos, visto que, por acordo da nobre Deputação pernambucana,
os suprimentos concedidos ao cofre provincial foram especialmente destinados a
uma obra que deve estar a cargo do cofre geral, apesar de esta Província não ter
necessidade de suprimento para seus cofres provinciais, receio tenha ela este suprimento, e outras, que não estão nestas circunstâncias, outras, lesadas pelo Poder
Legislativo Geral, como tenho demonstrado em diversas ocasiões, quando se separou a renda geral e provincial, não tenham esse favor. Sr. Presidente, a Câmara não
deve deixar as Assembléias Provinciais ao arbítrio das simpatias de um Ministro.
Pode muito bem ser que naquelas Províncias, cujas Assembléias Provinciais
não pertenc~rem ao lado ministerial, os suprimentos sejam negados como meio de
repressão para chamar à ordem essas Assembléias, e que, pelo contrário, para as
Províncias cujas Assembléias Provinciais simpatizarem com as vistas do Ministério,
ele não seja parco, e com mão larga distribua os suprimentos, lançando para isso
mão do recurso que dá o § 1? da emenda. Espero, pois, que a Câmara não queira
deixar as Assembléias Provinciais, assim, ao arbítrio das simpatias do Sr. Ministro
da Fazenda, porque temo muito o abuso de semelhante arbítrio.
O nobre Ministro, em um dos seus discursos, fez ver a necessidade de não
se continuar em algumas disposições consagradas nas leis anteriores, que têm por
fun diminuir a amortização da nossa dívida interna. A Lei n? 58, de 12 de outubro
de 183 8 (lendo o relatório do Sr. Ministro}, mandando, no art. 4?, aplicar a amortização das apólices pertencentes ao cofre dos depósitos públicos, posto que não diminuísse a importância da amortização ordinária estabelecida pela Lei Orgânica da
Caixa de Amortização, contudo, reduzindo-se aquela operação à simples passagem
de um para outro cofre de apólices já amortizadas, privou o mercado, durante o seu
efeito, do maior e mais constante comprador de apólices.
Ora, é evidente que a falta de um tal concorrente à compra deve ter influído no preço da venda. Creio que um dos modos por que se diminuiu esta amortização foi ordenando que o cofre dos depósitos fizesse um empréstimo à Caixa de
Amortização para este fim, e que no quantitativo que a Caixa de Amortização tinha
de empregar na amortização das apólices se compreendesse este empréstimo do
cofre dos depósitos, que não sei se, em parte ou no todo, era empregado também
em apólices; e por conseqüência, havia a mesma diminuição na amortização das
apólices. O nobre Ministro não julga conveniente que continue esta prática, e acho
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muito perigoso, acho muito injusto que cada ano se estejam alterando as regras pelas quais a dívida pública deva ser amortizada.
Bem vê o nobre Ministro, que sem dúvida sabe disto melhor do que eu, que
um capitalista ou uma companhia de capitalistas que tomasse por sua conta uma
grande porção de apólices, alguns mil contos de réis, tenho certeza de que na próxima reunião do Corpo Legislativo ir-se-iam tomar providências para aumentar o
crédito das apólices, esta companhia de capitalistas ofertaria mais - talvez, dois,
cinco ou dez por cento -, conforme fosse o grau de confiança que lhe inspirasse
a promessa de que havia de ter efeito a medida no sentido de se melhorar o crédito
das apólices; assim como, se acaso um capitalista ou companhia de capitalistas estivesse, todos os anos, receando que se alterasse a legislação, de maneira que os fundos píiblicos tivessem de perder crédito, ofertaria muito menos, e isto seria, sem
dúvida, um elemento que havia de entrar nos cálculos ou nas ofertas que houvessem
de fazer ao Tesouro.
Ora, entre nós, segundo a prática constante, em conseqüência da nenhuma
estipulação que dá sobre a dívida pública, pode o Governo, quando tem necessidade, fazer novas emissões; a este respeito, -não há coisa nenhuma que iniba o Governo. Os capitalistas, quando contratam certo empréstimo ou compram apólices,
calculam com a possibilidade, mais ou menos remota, de fazer nova emissão; mas o
que não podem meter em cálculo são estas alterações anuais para que se faça a
amortização ou para que não se faça, para que se diminua ou se aumente.
O nobre Ministro disse que o crédito das apólices descerá muito se o grande comprador, a Caixa de Amortização, continuar como até a época em que este
limite lhe foi posto. Mas, eu desejo é que não haja estas alterações todos os anos,
que haja regra fixa, e que os possuidores das apólices saibam que, apesar de estarem
sujeitos à contingência no valor das apólices em conseqüência de novas emissões,
não terão de ficar sujeitos a nenhuma outra contingência. Assim como não quero
que ninguém especule; fazendo grande acumulação de apólices, na certeza ou esperança de que, em virtude de medidas a tomar pelo Corpo Legislativo, terão de crescer de valor em certo e determinado tempo.
Parece-me, pois, imprudente -perdoe-me o Sr. Ministro- a sua opinião a
este respeito. Pode dar lugar, na praça, a um jogo perigoso, que não convém aos·
interesses do Tesouro, e tanto mais julgo qUe devem ter estas conseqüências, quanto, pelo que disse ontem o nobre Deputado de São Paulo, cujo discurso septi muito
que também não fosse ouvido pelo nobre Ministro da Fazenda. O nobre Deputado
de São Paulo fez ver, demonstrou, cientificamente, que a nossa dívida interna podia, com muita facilidade, dispensar até a amortização, e fez considerações a que
eu lamento que o nobre Ministro não dê resposta, considerações também muito
valiosas, com respeito ao perigo de continuar-se a não fazer a amortização da dívida
externa. O nobre Ministro tem achado isto muito fácil. Ele tinha dito que o nosso
crédito público nada tinha padecido na praça de Londres, apesar de não se ter feito,
até agora, a amortização estipulada pelos contratos, quando se fizeram.estes empréstimos. Mas o nobre Deputado de São Paulo fez ver ao nobre Ministro que, se
acaso isto acontece, é em razão do direito que têm os possuidores das apólices,
dentro de 14 anos, de exigir o seu valor ao par.
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Ora, nestas circunstâncias, com efeito, não admira que a suspensão da
amortização da dívida pública externa, hoje,. contribua para diminuir o crédito
daquelas r ólices e, talvez mesmo convenha mais aos possuidores que não se
amortizem; mas é, sem dúvida, que a cessação dessa amortização, como muito
bem demonstrou o nobre Deputado de São Paulo, é uma calamidade para o País,
e há de vir sobrecarregar-nos com uma dívida de que nos podíamos eximir se,
desde já, se fosse amortizando; porque bem vê a Câmara que, tratando-se de amortizar já, estando as apólices não ao par, mas a 76, toda a quantidade do empréstimo que se amortize se amortiza nessa razão.
Entretanto, pelo fato de se ir aproximando a época na qual podem os
possuidor(!'.;· das apólices• exigir o seu valor a<? par, há de ir c;rescendo: sucessivamente, o preço das apólices, em prejuízo do Tesouro. A perda do Tes01:uo em
não amortizar é tanta quanto é a diferença entre o valor atual daS apólices e seu
valor ao par; e esta perda pode até ser maior se, por qualquer eventualidade, houver
uma época em que desça o preço delas.
Circunstâncias pode haver, já provenientes do nosso Governo, já filhas da
posição especial em que pode estar a praça de Londres, que façam com que o preço
atual das nossas apólices desça ainda muito e, por conseqüência, o termo médio da
amortização possa ser igual ou maior do que a diferença entre o valor real que têm,
atualmente, as apólices e o seu valor nominal.
Ora, suponho que considerações desta natureza, como as que fez o nobre
Deputado de São Paulo, são da mais alta monta e exigem que sejam consideradas_
com toda a madureza pelo nobre Ministro da Fazenda. Entregue ele, muito embora,
ao desprezo dos meus insignificantes discursos, e não desça a responder às censuras,
às vezes um tanto acerbas, _porém verdadeiras, que tenho-lhe dirigido, deste silêncio
do Sr. Ministro o que pode unicamente resultar é, talvez, o País ficar acreditando, a
seu respeito, fatos que, se acaso S. Exa. justificasse, poderiam isentá-lo de toda a
responsabilidade. Mas, quando se trata de objetos desta importância, como aqueles
cuja âiscussão foi provocada pelo nobre Deputado de São Paulo, o nobre Miriistro
não pode ficar silencioso. Deve entrar, tem obrigação de entrar em uma discussão
muito séria a este respeito, porque, não o fazendo, pode comprometer, gravemente,
os interesses da repartição a seu cargo.
Não sei se estará com a Mesa uma emenda que mandou o nobre Deputado
da Paraíba a respeito do pau-brasil.
(O Sr. Nunes Machado sai da Mesa e vai entregar a emenda ao orador, que
vai ao seu encontro e manifesta o seu agradecimento por esta fineza, apertando-lhe
a mão).

Sr. Presidente, estou persuadido, especialmente pelas informações que deram os nobres Deputados, residentes nas ProvínCias onde existe pau-brasil, de que
grande vantagem poderá o Tesouro público tirar deste produto do nosso solo, mas
entendo que, quaisquer que sejam as medidas que a este respeito tomarmos, nunca
elas poderão produzir uma verdadeira vantagem, enquanto procurarmos melhorar,
sistematizar o monopólio.
A este respeito, sigo o princípio geral de que os monopólios são sempre
prejudiciais à prosperidade do País; e que, ainda que em algum caso, possam ofere-

372

cer algumas vantagens ao Governo para seus recursos ordinários, em última análise,
trazem sempre verdadeiro prejuízo à Nação. Não há ramo algum de indústria que,
administrado pelo Governo e sujeito ao monopólio, possa dar as mesmas vantagens
que dá, sendo administrado pelo cuidado e zelo do interesse particular. Os nobres
Deputados da Paraíba e alguns outros têm considerado, como se considera atualmente, o pau-brasil como uma propriedade nacional, não podendo ser cortado
senão pelas pessoas encarregadas disso pelo Governo. Ora, deste modo, pode até
muito facilmente extinguir-se este ramo interessante da riqueza pública, atendendo-se à circunstância que deve fazer grande peso na opinião da Câmara, de que,
atualmente, não só os encarregados deste corte por parte do Tesouro público, como
os contrabandistas, chegam ao vandalismo de arrancar as raízes, para tirar mais vantagem para a exportação.
Enfun, esta circunstância e muitas outras fazem ver o perigo em que se
acha este ramo d~ riqueza pública, se acaso não se tomarem providências muito
sérias. Mas, eu entendo que estas providências não podem ser tomadas em uma
simples emenda à Lei do Orçamento. É preciso considerar-se esta matéria com todo
o desenvolvimento de que ela necessita. Ora, há duas coisas a atender: a riqueza dos
terrenos que são de propriedade particular, nos quais se acha esta madeira e a riqueza daqueles terrenos que se acham devolutas ...
O Sr. Carneiro da Cunha - Não há terrenos devolutas.

O SR. OTTONI - Parece impossível.
O Sr. Carneiro da Cunha- Nas províncias do Norte, não há.

O SR. OTTONI - O nobre Deputado assegura que não há terrenos devolutos. Entretanto, na conformidade das leis, mesmo os terrenos concedidos -já
não digo os apossados, porque a maior parte dos terrenos do Brasil, pelo menos em
Minas sucede isto, não está concedida legalmente com cartas de sesmaria, como
devia ser - foram possuídos pelos primeiros posseiros que deles quiseram apropriar-se, e que hoje estão em duodécimos e trigésimos; os seus possuidores, que os
têm possuído de pais a filhos, estão hoje em circunstâncias, mesmo se apossados
esses terrenos, de terem tanto direito a esta espécie de posse como os proprietários
atuais, que tiveram as propriedades por cartas de sesmaria.
Entretanto, a este respeito, e sobretudo a respeito dos terrenos que temos
em posição de não estarem ainda apossados, é preciso alguma providência. Eu acreditava que havia ainda terrenos devolutas, onde existiam madeiras preciosas. O
nobre Deputado da Paraíba afirma que não; talvez na sua Província assim seja, mas
em Minas existem, porque, nas margens do rio Doce, há pau-brasil e consta-me que,
ali, há alguns terrenos devolutas com pau-brasil. Por isso entendo que se deviam
considerar estas duas espécies - terrenos devolutas e terrenos de propriedade particular - e adotar uma legislação especial a respeito de cada um deles, ou lançar uma
imposição direta sobre os terrenos que produzem pau-brasil, mais forte naqueles
terrenos que são, atualmente, propriedade particular, e mais fraca naqueles que
estão ainda devolutas, sem serem concedidos por carta de sesmaria.
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Quanto a esta idéia, havendo muita diferença entre a riqueza dos terrenos
em relação aos produtos, haveria uma desigualdade notável; mas, neste caso, poderse-ia recorrer, também, ao meio de considerar o pau-brasil como propriedade dos
possuidores dos terrenos onde ele existe, e lançár uma forte imposição sobre a
exportação. Ora, creio que, tomando-se providências para evitar o contrabando,
muito mais facilmente este poderia ser vedado, havendo esta imposição sobre a
exportação, do que atualmente. Atualmente, os proprietários desses terrenos não
são, em nada, interessados em que se conserve o pau-brasil nos seus territórios e,
por conseqüência, os contrabandistas que não são proprietários, às vezes, entram
livremente e têm toda a faculdade para cortar pau-brasil e exportá-lo. Mas, quando
todos os proprietários puderem livremente, em face das leis e autoridades, cortar e
exportar o pau-brasil que existir nas suas propriedades, o contrabando deve diminuir, porque nem todo mundo há de ter o descaramento de fazer o que muita
gente faz talvez hoje, se puder ter um interesse legítimo, autorizado por lei, aproveitando-se da produção do solo de sua propriedade, podendo ser que muitíssimas
pessoas que atualmente são indiferentes, e talvez entrem na empresa do contrabando, mudem de rumo e recorram ao meio de o exportar.
Não deve, em ocasião nellhuma, a taxa ser tal que não deixe grandes
vantagens aos exportadores que não cobram todas as despesas do corte e transporte
do gênero, além de ·alguma vantagem mais. Suponho que com esta providência, a
Nação ganhará muito na atualidade e para o futuro, deixando de perecer este ramo
de riqueza. Mas, eu, especialmente, hipotecava o meu voto neste sentido aos nobres
Deputados que tão interessados se têm mostrado pelo melhoramento deste ramo
de riqueza e indústria do País, na esperança de que, em retribuição, os nobres
Deputados considerassem da mesma maneira uma outra questão de grande interesse, que se trata de ventilar na Casa, acerca dos terrenos diamantinos. Na verdade,
o que eu disse a respeito do pau-brasil, aplicarei aos terrenos diamantinos.
·
Portanto, a respeito deste artigo aditivo, não posso por ora dar a minha
opinião. Acho que a matéria é da maior transcendência; acho que os nobres Deputados que a tomaram em consideração fizeram um verdadeiro serviço ao País, mas
entendo que esta matéria, bem como a questão sobre os terrenos diamantinos, por
sua transcendência, não pode ser tomada em consideração na discussão da Lei do
Orçamento, quando estamos empenhados na discussão de matérias de tamanha im·
portância. Por conseqüência, desejaria que se adiasse, para se discutir em separado.
Se o nobre Ministro, que agora está presente, tiver a bondade de responder
a algumas observações que fiz a respeito das capatazias, da remoção do consulado
para o Trapiche da Ordem, e acerca de outros objetos que levei à consideração de
S. Exa., que podem ter sido censurados por mim, talvez injustamente, eu aceitarei
o favor, agradecendo muito a bondade que teve de hoje estar na Casa, enquanto
tive a honra de fazer estas considerações.
Tenho dado o meu voto.
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DISCUSSÃO DA RECEITA

Sessão de 2 de setembro de 1841
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, antes de entrar na discussã'o dos artigos
aditivos, eu devo explicar algumas palavras que disse nas sessões antecedentes, a
respeito da estratégia, ou planos estratégicos trazidos à Casa, por ocasiã'o de vir
discutir o Orçamento da Fazenda o nobre Ministro que se acha presente. Estranhei que se houvesse lançado mã'o, com o pretexto de se abreviar a discussão,
do meio de pedirem a palavra muitos Srs. Deputados do lado da Mmoria, discutirem entre si a matéria, aparentando uma oposição de idéias que realmente nã'o
existe entre os nobres Deputados e, por meio desta farsa, -votando a Maioria o encerramento, logo que há 12 discursos, privarem a Oposiçao do direito que lhe compete, para que o sistema representativo seja uma realidade, e nã'o uma burla, de
tomar parte nas discussões. Ora, esta minha observação podia ser filha do erro da
minha imaginação, podia eu estar em engano; mas o nobre peputado pelas Alagoas e algum outro Sr. Deputado encarregaram-se de fazer ver que esta denúncia
que eu tinha dado, que esta queixa que eu tinha feito tinha todo o fundamento,
tendo eles a sinceridade de manifestar na tribuna que, com efeito, organizado estava este plano estratégico em virtude do qual a Oposiçã'o era excluída dos debates.
Depois de haver esta confissã'o da parte dos nobres Deputados, eu lhes citei uma
opiniã'o do seu lado, opiniã'o de um nobre Deputado por São Paulo/ que se senta
·
ainda hoje nos bancos da Maioria.
Quando se discutia no ano de 1838 a reforma do Regimento, a Oposição não se esqueceu de lembrar à Câmara os abusos que poderiam resultar do arbítrio do encerramento, depois de 12 discursos; fez ver que uma maioria poderia
haver, ou que :Qeputados da Maioria poderia haver que, para privarem a Oposição
do direito de intervir em qualquer discussão, inventassem uma farsa desta natureza. Esse nobre Deputado por São Paulo, como se pode ver no Jornal do Commercio, combateu este argumento da Oposição, dizendo que era impossível admitir
que a Maioria consentisse nisto e que por tal modo faltasse ao decoro público, pondo em execução uma farsa semelhante. Por conseqüência, se no ato que eu censurei e que os nobres Deputados confessaram existir, faltou-se ao devido respeito
ao decoro público, não fui eu que tive esta opiniã'o, foi um nobre Deputado da
Maioria, que não podia admitir que tal farsa, tal comédia pudesse ter lugar no sistema representativo. Eu esperava que o nobre Deputado, que nessa ocasião negou a
hipótese, unisse sua voz à minha para fazer ver que o sistema representativo fica
completamente falseado se, acaso, as resoluçoes do Corpo Legislativo aparecerem
diante da Naçao sancionadas por um simulacro de discussão arranjada', de discussão onde a oposição entre os oradores é calculada de antemão, é aparente e filha
de uma farsa estudada.
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Eu devia fazer esta narração para mostrar ao nobre Deputado por Minas,
que hoje falou, quem tinha lançado o estigma sobre o plano estratégico que o
nobre Deputado pelas Alagoas confessou que existia, e se tinha posto em execução.
O nobre Deputado que hoje me tornou contas, por haver dito alguma coisa
a este respeito, mastigou muitas vezes a palavra "decoro" e teve a bondade de citar
vários atos meus, interrogando-me se, porventura, esses atos eram conformes ao
decoro. Um dos atos sobre que o nobre Deputado fez a sua pergunta foi haverme eu ontem levantado, e perguntado a V. Exa. qual era o número dos discursos
que havia sobre a matéria, a fim de saber se eu poderia, apesar da estratégia da Maioria, reservar-me para falar hoje. Ora, o nobre Deputado parece que não compreendeu bem a minha pergunta e o fun para que ela foi feita; entretanto, este fun é manifesto. V. Exa. sabe que ontem sobre a matéria que se acaba de votar, se eu falei,.
foi isto devido·a um favor de V. Exa., que não quis atender às reclamações que houve do lado da Maioria para que se não inscrevesse o meu nome em primeiro lugar,
apesar das cautelas que eu tinha previamente tomado. Ora, depois deste fato, querendo eu falar sobre a matéria, e não tendo ainda pensado bem, quis saber qual
era o número de discursos. Quis saber se já havia 11 discursos ou menos de 11;
porque, se houvesse menos de 12, ainda contando o meu, reservar-me-ia para
falar hoje, mas não havendo, queria aproveitar a minha vez, antes que se pusesse
em prática a estratégia da Secretaria da Justiça. Já se vê, pois, que eu posso responder ao nobre Deputado que, neste ato meu, não faltei ao decoro.
O nobre Deputado perguntou-me, também, se não seria faltar ao decoro
ter-me eu achado no arquivo um dia em que não houve sessão, e não ter querido
entrar para completar a Casa. Já dei explicação do meu comportamento nesse dia,
não me arrependo de haver assim praticado, e a Nação julgará se eu, nesse ato, faltei às regras do decoro.
O nobre Deputado teve a bondade de dizer que nem a Maioria nem ele
quereria tomar-me por bitola, quando se tratasse de examinar o que era ou não
decoroso. Sr. Presidente, eu não imito, nesta parte, o nobre Deputado, e costumo
receber lições de todo o mundo; muito principalmente da Maioria, e não só da
Maioria, corno da Minoria e de todos os Srs. Deputados que se sentam nesta Casa.
A conduta deles serve-me, muitas vezes, para moderar-me, para corrigir qualquer
defeito que possa nascer, ou de irascibilidade do meu gênio, ou de qualquer outra
circunstância. Não me envergonho de tomar lições de ninguém e mesmo - de estudar o nobre Deputado - talvez eu tenha tirado algum proveito, porque nem
sempre o nobre Deputado discute com virulência, havendo certas sessões em que
o nobre Deputado discute com toda a calma e madureza; e é então que a sua inteligência mais impressão faz sobre a Camara. E fique certo o nobre Deputado de
que, nesses dias, lisonjear-me-ia muito em tornar corno exemplo o nobre Deputado, mas nos outros não me ofereço para servir-lhe de mestre: porque da minha
cadeira não partirão lições de decoro para o nobre Deputado.
Sr. Presidente, falou-se que a Oposição procura protelar as discussões,
e que é por isso que a nobre Maioria tem lançado mão deste plano estratégico
de discutir ela só, de organizar no seu seio urna falsa oposição. Ora, já demonstrei, na Casa, que as discussões intentadas pela Minoria e que têm sido tão estigma376

tizadas não são tão inúteis como supõem os nobres Deputados. Já demonstrei
que a alguns discursos, a algumas observações que partiram do lado da Maioria
se deve o fato de terem-se emendado os defeitos que a Maioria se viu forçada
a reconhecer, nos projetos que discutia. Ainda hoje, na emenda, a respeito da
qual tanta sofreguidão houve para executar-se, em todo o seu rigor, o plano estratégico, às observações que partiram da Minoria se deve, sem dúvida, a emenda
que foi apresentada pelo nobre Deputado por Pernambuco, e aceita pela Maioria.

O Sr. Man·nho - Apoiado; ainda que rejeitada pelo Sr. Ministro.
O SR. OTTONI - Demais, eu farei observar que, há mais de um mês,
apenas dois ou três oradores da Minoria têm tomado a palavra; e nã'o sei como
é possível que a demora das nossas discussões, o atraso em que elas se acham
possa ser imputado, unicamente, a dois ou três oradores do lado da Oposição,
que têm falado. Eu não cessarei de pedir à Câmara que haja de confrontar o nú ·
mero de oradores que têm falado do meu lado, censurando a política do Mini~
tério atual, com o número dos oradores do lado da Maioria, que têm censurado
e analisado a política do Ministério transato. Não erro, por certo, àsseverando,
como já disse em outro dia que, se uma estatística se organizasse em que se contemplassem as horas gastas por um e outro lados, ver-se-ia que, na análise da política do Ministério de Julho, se tem consumido o duplo ou o triplo do tempo que
a Oposição tem tomado, discutindo a política e os atos do Ministério atual. Por
conseqüência, é preciso que a nobre Maioria seja justa. :g preciso que aquilo que ela
consente a seus oradores, e eles continuam a fazer, no fim da sessão, a respeito de
um Ministério que já não existe, ela permita que nós façamos a respeito do Ministério que ainda hoje existe, e cujos atos, se outros tivessem sido certamente, não
teriam dado lugar às discussões que tem havido nesta Casa.
O nobre Deputado que hoje falou sobre esta matéria mencionou o tempo
que, no ano passado, foi despendido na discussão da Lei do Orçamento. Creio que
o exemplo trazido pelo nobre Deputado, por maneira alguma, pode servir para o
ato atual. A Maioria do ano passado, a que tive a honra de pertencer, nunca encerrou a discussão, nunca requereu o encerramento, mas aceitou a discussão, essa
pequena discussão, do lado contrário. N:ro pode essa Maioria, a que tive a honra
de pertencer, ser responsabilizada, porque a Oposição não quis usar do seu direito.
Todas as vezes, porém, que a Oposição do ano passado quis usar desse direito,
fê-lo com toda a liberdade, nunca a Maioria encerrou a discussão. Por conseqüência, o exemplo citado pelo nobre Deputado não vem absolutamente ao caso. Se as
discussões se encurtaram, foi porque a Oposição, em muito grande parte, desacoroçoada, desalentada, vendo que a sua política era rejeitada pela Maioria e pelo País,
nem se atrevia a aparecer na tribuna; apenas muito poucos dos nobres Deputados
tomaram a palavra e fizeram considerações de muito pequena monta. Enfim, Sr.
Presidente, a Maioria a que pertenci, no ano passado, não formou quadro de oradores como a deste ano tem feito; mas parece-me que, neste ano, é isto mania:
quadro do Exército, quadro da Armada, para se ex:;luírem certos oficiais; e consta-me que até no Paço já se faz quadro, para se excluírem do serviço certas e de377

terminadas pessoas - já se sabe -, todas aq~elas que não têm a ventura de acreditar que estamos no melhor dos mundos. A vista destes exemplos, quadro do
Exército, quadro da Armada, quadro dos criados do Paço - não admira que se
forme também um quadro de oradores, donde se excluam alguns que incomodam
S. Exas., ou que enfadam a alguns nobres Deputados da Maioria; e então, o meio
aqui é a estratégia: doze senhores se apressam em pedir a palavra, e os outros ficam
fora do quadro. (Risadas.) Aqui está o meu nobre amigo, ex-Ministro do Império,
que está fora do quadro. Ele pediu a palavra, mas alguns senhores cobriram a voz
do nobre Deputado, e está ele fora do quadro, porque é o décimo-terceiro. E
logo que falam os oradores do quadro, não pode mais haver discussão que seja
necessária. Tais são os precedentes estabelecidos. Depois de terem falado doze
oradores, embora um, apenas, fale nas cantarias de Pernambuco; outro, no subsídio das Alagoas (de que deveria ter conhecimento); outro, sobre diferentes matérias de igual importância; depois de terem assim falado doze oradores, não pode
haver mais discussão que seja necessária ... Notem V. Exa. e a Camara que houve
reflexões de alta importância a respeito das emendas que se votaram. O nobre Deputado por São Paulo tinha tomado notas, e creio que pedira a palavra; o nobre Ministro não se dignou responder às observaçoes do nobre Deputado por São Paulo,
apesar de pertencer este nobre Deputado à Maioria. E, não obstante, essas observações eram de alta importância sobre o objeto que influi, essencialmente, no crédito público. E a Maioria apressou-se em encerrar a discussão, sem que o nobre
Deputado pudesse sustentar a sua opinião! ...
Feitas estas observações, entrarei na discussão dos artigos aditivos, e pedirei, como no outro dia, desculpas à Câmara por não falar com perfeito conhecimento de causa da matéria. Não a tenho estudado como devera, porque, à vista
da importância dos objetos que estavam em discussão, à vista das nenhumas explicações que tem havido, à vista da importância dos oradores que se tinham inscrito,
não do meu lado, mas da Maioria, não me passava pela imaginação que fosse possível que se encerrasse a discussão. Ontem, tinha muitos desejos de ouvir o nobre
Deputado pelo Piauí, que costuma falar em semelhantes matérias com conhecimento de causa; e foi uma das razões por que pedi a V. Exa. que houvesse de informar-me sobre o número dos discursos que haviam sido feitos, e querer ouvir
primeiramente, se me fosse possível, o nobre Deputado pelo Piauí, o qual me
havia dito que tinha de fazer considerações de alta importância. Entretanto, a nobre Maioria não quis ouvir o nobre Deputado pelo Piauí, assim como também recusou ouvir o nobre Deputado por São Paulo, que falou anteontem. Assim, como
não .contava com esta discussão, não estudei, como cumpria, os artigos aditivos;
apenas os li e, por isso, a Câmara desculpará a insignificância das observações que
tenho a fazer.
Nada direi sobre o art. 19 O art. 29 trata de alterar a imposição de 20%
no consumo da aguardente, no Município da Corte. A Comissão, de acordo com o
nobre Ministro, pretende substituir o imposto existente por um imposto de patente. Creio que há_ emenda sobre a Mesa a este respeito, e peço a V. Exa. o favor
de mandar-ma. (E satisfeito.)
Estes artigos 29 e 49 dizem respeito à substituição que a Comissão pretende fazer da atual imposição sobre as aguardentes no Município da Corte, por
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uma imposição regulada pelo direito de patente, que a emenda quer que seja de
30 a 300$000. Ora, Sr. Presidente, eu acho, em geral, que estes impostos lançados por uma quota flxa sobre toda a espécie de negociantes, indistintamente, são
injustos. Uma casa de comércio que gira com' fundos muito limitados não pode
pagar um imposto igual àquele que paga uma casa de negócio, com fundos muito consideráveis. A Comissão já modifica na sua emenda este princípio que tinha
estabelecido.
O Sr. Viana - É a mesma coisa.

O SR. OTTONI - Mas o nobre Deputado diz que não modifica, e que
a Comissão não fere este princípio. Mas, não sei como o princípio não seja ferido,
uma vez que muitíssimas casas que podem vender menos quantidade de gêneros
pagam o mesmo direito de patente, o mesmo imposto.
O Sr. Viana - Diz o contrário o artigo.

O SR. OTTONI mínimo, mas qual é a base?

O artigo diz que pagará de 30 a 300$000; marca o

O Sr. Viana - O número de pipas.

O SR. OTTONI - Então, não há direito de patente, porque, se fosse
direito de patente, cobrar-se-ia uma taxa certa, determinada e constante, lançada,
por exemplo, sobre todas as lojas em que se vendesse esta bebida. Eu não sei qual
é a alteração que estabelece o artigo, porque, se o imposto se há de cobrar conforme as vendas de cada uma casa, não ·sei em que consista a alteração, a não ser ficarem as casas que venderem uma porção maior do que aquela, em virtude da qual
deveriam pagar 300$000, isentas de pagar o acréscimo. A emenda diz que não
se pagará menos de 30$000 nem mais de 300$ 000; por conseqüência, quer o nobre
Deputado que aquelas casas onde a venda seja considerável, e que teriam, no caso
de calcular-se a 20% o número de pipas, de pagar o imposto nesta proporção, nã"o
paguem senão 300$000. Isto é o que acho oposto a todas as regras e, especial'llente, contra os princípios que condenam os tais direitos de patente, porque, segundo
esta interpretação que o nobre Deputado reconhece, as casas mais fortes, que lidam com um fundo maior, não pagam na razão dos valores que fazem girar, mas
em razão muito menor. Ora, há economistas que reconhecem a vantagem do imposto progressivo, querendo que os impostos sejam cobrados não somente na razão simples dos capitais empregados em qualquer indústria, como também na razão
composta. Explico-me melhor: que um homem, por exemplo, que negocia com um
valor, como com dois, não pague somente o dobro do _que paga aquele que negocia com o valor, conto um. Entretanto, creio que os melhores economistas repudiam esta doutrina como injusta, lançando como que uma pena contra a indústria
e a atividade. Mas, o certo é que há opiniões, e opiniões de peso, que reconhecem
até vantagem no imposto progressivo, entretanto, estas opiniões parece que são,
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geralmente, condenadas; mas a Comissão, fazendo esta restriçao, apresenta uma
opinião diametralmente oposta a esta, que nunca apareceu nos economistas, e que
vem a ser de tributar, na razão inversa dos capitais empregados, quando a Comissão diz que, chegando o capital empregado a um certo ponto, daí por diante podem aumentar-se as especulações, na certeza de que não se pagará mais. No entanto, os que têm menores capitais continuam a pagar na razão direta desses capitais. Ora, isto creio que é muito favor especial, que a razão não pode justificar.
Eu entendia que, se alguma restrição se devesse fazer, devia sera favor daqueles
que exercem indústria em mais pequena escala, com muito menos capitais, e que
o peso dos impostos diminuísse na razão do menor valor dos capitais empregados,
havendo favor p.ara com estes. Mas, para com aqueles que negociam em tamanha
escala, não posso compreender a vantagem.
Não posso, portanto, votar por este artigo, póis acho este inconveniente;
e, sobretudo, esta última parte deve ser desprezada, porque, aliás, isto poderá fazer
com que haja até certo ponto um monopólio. Talvez que neste comércio especial
não seja possível; mas se a Câmara adotar idéia semelhante a respeito de outros
objetos de indústria, favorecerá o monopólio. Se marcarmos certo limite, além do
qual· os capitais empregados em qualquar empresa. não são tributáveis, tallegisla·ção irá favorecer as empresas em grande escala, ficando os pobres esmagados, e não
podendo estabelecer concorrência. Por conseqüencia, o princípio sobre que a Comissão quer esta disposição não é justo e razoável.
O art. 5'? , é talvez, à vista das observações do nobre membro da Comissão, o mais interessante, pelo arbítrio que se dá ao .Governo para reformar regulamentos. (Lê o artigo.) Ora, Sr. Presidente, eu acho extraordinálio este novo método que se tem querido introduzir entre nós, de renunciarmos a tudo quanto são
atribuições legislativas e entregarmos tudo ao Governo. Até aqui, havia ao menos alguma restrição, e não se.autorizava o Governo para impor penas corporais desta
natureza, mas agora vai-se generalizar ...

O Sr. Viana são feitas pelo Governo.

Todas as modificações importantes da nossa legislação

O SR. OTTONI - Agora, já se dá o direito de impor pena de prisão por
três meses. Ora, eu quiSera saber qual é o artigo da Constituição em virtude do qual
pode o Governo impor penas em seus regulamentos. Que o Código Penal, para pu·
nir as ações e omissões contrárias às leis, estabeleça as penas em que incorrem
os que contravierem aos regulamentos do Governo, feitos para a boa execução das
leis, compreendendo eu, que, se estas penas que devem existir no Código são brandas, e, em certo caso especial, devam ser agravadas pelo Co!Po Legislativo, compreendo também; mas que se dê ao Governo autoridade para nos seus regulamentos impor pena de três meses de prisão, é o que não posso compreender, é uma
prática que eu suponho que, em último resultado, será fatalíssima e terá de destruir, completamente, o sistema representativo. Mas, não é só isto o que quer-a
Comissão: ela vai mais adiante, e quer que o Governo mesmo imponha tais penas.

O Sr. Viana - No regulamento.
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O SR. OTTONI - Então, será conveniente alterar a redação, porque do
modo por que está redigido parece que se conferem ao Governo atribuições do
Poder Judiciário, como a de impor penas. Eu quisera que o nobre Deputado mandasse emenda, porque tenho muitas vezes ouvido fazer considerações desta natureza, e apesar delas passar a doutrina. Não sei se a Comissão retirou o art. 69 , ou
se há sobre ele emenda.
(O Sr. Secretário manda a emenda.)
O SR. OTTONI - Ainda não está apoiada.
O Sr. Souza Martins - Eu quero retirar o art. 69, que se acha impresso,
e substituí-lo pelo que está na Mesa.
O SR. OTTONI desejo que seja apoiada.

Como o nobre Deputado assegura que há emenda,

(É apoiada a emenda e remetida ao orador.)

O SR. OTTONI - O art. 69 autoriza o Governo a dar um novo regulamento à arrecadação dos impostos dos correios, meia sisa dos escravos e taxa anual
dos mesmos. E, neste artigo, a Comissão cómpreP:rde o lançamento da arrecadação de impostos, meia sisa dos escravos, taxa anual dos mesmos, décima de prédios
urbanos, heranças, legados, bens de defuntos e ausentes, correios etc., autorizando
a despesa com os correios até a soma de 180 contos. Ora, Sr. Presidente, acho que,
por si só, este artigo é uma lei de orçameno, a lei mais importante possível: todas
as nossas imposições ficam à discrição do Governo para regular a sua administração.
O Sr. Viana - As imposições são setenta e tantas, e o artigo trata de cinco; portanto, não são todas.
O SR. OTTONI - E cinco não são nada! Enfun, o Governo fica autorizado ... Autorização já ele tem, porque faz o que quer; talvez seja melhor legalizar o arbítrio de que está de posse, para fazer toda a espécie de reformas.
O Sr. Souza Martins -- São em bom sentido.
O SR. OTTONI - Sim; muitas vezes são rejeitadas até pela Câmara, e,
apesar disso, continuam em vigor.
O Sr. Souza Martins - Isto não é de se esperar.
O SR. OTTONI - Talvez seja melhor legalizar o pessimismo. Quem sabe
se o pessimismo é o melhor dos meios de administrar? Penso que, depois da administração de 24 de março, entramos neste ensaio.
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Estes regulamentos, segundo diz a emenda, podem ser postos em execução,
mas ficam dependentes da aprovação da Assembléia Geral. É isto uma contradição.
Se acaso se julga que a aprovação é necessária, seria bom que não tivéssemos execução antes da aprovação da Assembéia Geral. Entretanto, uma cautela última vem
na segunda parte: "não podendo mais ser alterados". O nobre Deputado por Minas
combateu esta cautela, que já se achava também no art. 69, declarando-a inconveniente e inútil.

O Sr. Ferreira Pena - Eu só falei nos correios.
O SR. OTTONI - Entretanto, o que disse a respeito dos correios se pode
dizer das outras administrações, atenta a divergência que há entre os diferentes
Deputados, a respeito da maneira por que se devia entender esta autorizaça:o, dada
para reformas em leis de orçamento. A Câmara tem decidido contraditoriamente,
porque, em muitos casos, tem decidido que, no momento em que o Governo usa
da faculdade concedida em leis de orçamento, cessa a autorização.

O Sr. Viana - É assim que entendo.
O SR. OTTONI - Tem sido também este o meu voto.
Se a Maioria da Casa tivesse sido constante em decidir por esta maneira,
esta última parte do artigo seria desnecessária, porque, dada esta autorização e reformados os regulamentos relativos a todas as diferentes arrecadações de impostos,
não poderiam mais estas reformas ser alteradas, porque, na conformidade da autorização, vindo aqueles regulamentos a ter caráter inteiramente legislativo, só por
uma nova autorização especial poderiam ser modificadas. Todavia, a Camara tem
decidido contraditoriamente. Por exemplo, a reforma da Academia de Marinha
foi feita, entendendo-se que a autorização continuava. Outras muitas reformas tem
a Câmara sancionado, entendendo que o Governo não estava no seu direito, alterando as reformas uma vez feitas. Como, porém, têm sido contraditórias as decisões da Càmara a tal respeito, acho de suma vantagem este corretivo que a Comissão apresenta.
Creio que no orçamento da repartição do Império, a respeito dos Correios,
já passou uma autorização para se fazer uma reforma muito lata; por conseqüência, não sei se, por este lado, poderia ter lugar esta emenda na segunda discussão,
para emendar uma coisa já vencida na primeira discussão.

O Sr. Souza Martins - A emenda é muito mais lata.
O SR. OTTONI - É verdade, é muito mais lata, porque autoriza o Governo até a alterar impostos. Ora, eu quisera que houvesse, pelo menos, uma modificação a respeito do porte dos jornais, porque, sendo o Governo autorizado para
reformar o imposto, pode querer desfazer-se de toda a sorte de Oposição, por todos os meios estratégicos, embora o decoro seja contra esses meios; e, assim, não
deixará de aproveitar-se deste recurso para agravar a imposição sobre o porte dos
jornais nos correios, e por esta maneira inutilizará a imprensa.
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O Sr. Viana

-

Se o Governo fizesse isto, eu não lhe daria autorização.

O Sr. Souza Martins - É contra os seus interesses.
O SR. OTTONI - Se eu não respeitasse tanto o nobre Deputado, diria
que isto era uma irrisão, porque o Governo não costuma compreender tão bem os
seus interesses.

O Sr. Souza Martins
tucionais.

-

A liberdade da imprensa é dos governos consti-

O SR. OTTONI - Não considero que tenhamos Constituição, e não a teremos, enquanto o Ministério atual caminhar da maneira que caminha. Passo
adiante.
O art. 8<? reduz a meio por cento na exportação os dois por cento do ouro
em pó que atualmente se percebe. (Lê a emenda.)
Ora, Sr. Presidente, esta emenda, segundo me recordo, foi reclamada pelo
nobre Ministro da Fazenda, fundando-se em que o ouro que paga atualmente os
dois por cento de exportação é unicamente o das companhias de mineração, saindo
por contrabando todo o ouro extraído pelos particulares; e que sendo reduzido
a meio por cento este imposto, não tendo outras quotas de que o imposto seja
cobrado, senão estas das mesmas companhias, venhamos a desprezar uma renda
certa e infalível, na esperança de uma que é muito incerta.
Com efeito, à vista da facilidade que há em se fazer sair por contrabando um gênero que, em tão pequeno volume, encerra tão grande valor, é razoável
a reflexa-o do nobre Ministro. Mas, não sei se o nobre Ministro poderá obter o que
pretende, aceitando a emenda que solicitou da nobre Comissão e que, efetivamente, vai dar lugar à redução mesmo no imposto; porque, se as companhias pagam,
atualmente, dois por cento, e continuarão a pagar à vista da letra da lei, podem
amoedar o ouro antes de o exportar.
Creio que a senhoreagem é de um por cento, e há outras despesas na Casa
da Moeda, mas insignificantes, que não fazem perder o valor do ouro que lá vai.
Por conseqüência, as companhias de mineração, à vista da disposição deste artigo
que reduz o imposto de dois por cento a meio por cento, somente para o ouro e
prata amoedados, as companhias que não têm obrigação de exportar ouro em pó
amoedam-no e exportam-no, e vêm a dar um prejuízo ao Tesouro, não tã'o grande,
porque pagam senhoreagem, mas reduz-se o imposto à metade.
Por conseqüência, se o sentido do nobre Ministro foi fazer com que o
ouro que as companhias exportam, atualmente, pague dois por cento, é necessária alguma outra disposição - pelo menos é o que parece à vista das razões que o
nobre Ministro expendeu.

(O Sr. Visconde de Abrantes (Ministro da Fazenda} retira-se com as formalidades do costume.)
O SR. OTTONI - Os artigos 1Oe 11 estão em contradição: o art. 1 Oesta-
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belece prescrição para certas dívidas, e o art. 11 revoga uma prescrição que a lei
tinha consagrado.

O Sr. Viana - Leia as emendas.
O SR. OTTONI - (Lendo.) Não me é possível dizer coisa alguma sobre
a última emenda do art. 10, mandada à Mesa. Ela fala em capítulos do Regimento
da Fazenda que eu não tenho presentes, e não me é possível dizer a minha opinião
a este respeito, mas eu quisera que a Comissão esclarecesse a matéria e dissesse a
razão por que julga conveniente pôr em execução estes artigos. Basta que q nobre
Deputado explique amanhã. O nobre Deputado, creio que está dentro do quadro,
e poderá portanto falar. Entretanto, direi que acho muito perigoso, e que é matéria que deve considerar com muita atenção esta de se mandar declarar prescritas dívidas a que qualquer indivíduo possa julgar-se com direito. Eu sei que se
tem insistido a este respeito, e que não é a primeira vez que se exige esta prescrição, mas ela tem seus inconvenientes, podendo ofender direitos de pessoas que
tenham feito contratos ou, a qualquer outro título, sejam credoras da Fazenda
Pública. Portanto, seria preciso sermos muito cautelosos. A mesma Comissão assim o reconhece, quando na última parte do artigo diz que se dará a maior publicidade a estas disposições que a Comissão consagra. Mas, talvez que devesse a
Comissão estabelecer alguns meios para que efetivamente tivesse lugar esta publicidade, dizendo que se afixem editais em todos os Municípios do Império.
Eu estimaria que a Comissão modificasse a redação do art. 11, porque,
como estava redigido, era mais um obséquio que se ia fazer aos cavalheiros da
indústria que visitaram o Tesouro. Talvez uma boa parte destas notas tenha sido
arrecadada, e esteja inutilizada, mas algumas ainda existem por arrecadar. Os que
tiveram parte neste crime contentem-se com a absolvição. Eu estou certo de que
a Comissão nunca poderia ter em vista favorecê-los. Foi um engano de redação.
Eu desejava ouvir a opinião do Sr. Ministro que se retirou, a respeito deste artigo.
O nobre Ministro, no Senado, quando se tratou de mandar substituir de novo as
notas do extinto banco, sendo interpelado por diferentes Senadores para dizer
o seu voto sobre aquela questão, recusou dizê-lo, e até retirou-se da Casa, declarando que o fazia, porque como aquela Resolução tinha de ser considerada pelo
Poder Moderador e ele tinha de aconselhar a Coroa, não queria já emitir o seu
voto. Pareceu-me inteiramente novo o procedimento do nobre Ministro, porque,
se é exato o princípio de que quem tem de aconselhar a Coroa, a respeito de uma
medida legislativa, não pode interpor o seu parecer acerca da mesma, por que tem
vindo o Sr. Ministro assistir às nossas discussões? É verdade que se tem limitado
a dar explicações, somente a certos Deputados; a alguns outros diz que se quer
pôr fora do quadro. Poucas, e muito poucas coisas disse. Entretanto, este seu
comportamento, dando explicações, quaisquer que sejam, está em contradição
com a sua opinião no Senado.
À vista das palavras do nobre Ministro, todo mundo entendeu que aquela Resolução, tão combatida e discutida nesta Casa e no Senado, a respeito do pa·
gamento das notas do extinto banco, que apareceram depois de tantos anos, todo
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mundo entendeu que as palavras do nobre Ministro significavam que o nobre Ministro ia aconselhar à Coroa lhe negar a sua sanção.
A sanção demorou-se. O Governo, para tomar uma deliberação a respeito,
creio que se aproveitou de todo o prazo, de um largo espaço de tempo; creio que
pensou um mês, ou dois meses e tanto, mas ultimamente, depois de tanto pensar,
o nobre Ministro sancionou esta Resolução. Era uma Resolução pela qual havia
tanto interesse, proteções tão valiosas, que o Sr. Ministro parece que não teve remédio, senão sancioná-la.
Não sei, pois, se o nobre Ministro se recusará a dar explicações sobre matéria idêntica, consignada no art. 10; mas, enfim, o nobre Ministro não está presente, nem sei se irá dignar-se responder-me, apesar de .que já tive de S. Exa. o
favor de algumas ligeiras respostas a proposições minhas, mas que por nenhuma
·
maneira me satisfazem.
A respeito da mudança do Consulado para o Trapiche da· Ordem, S. Exa.
limitou-se a dizer que a necessidade era tão notória que não precisava dizer coisa
alguma, e que apenas tinha tido uma reclamação. Eu creio que as reclamações seriam em maior número, se acaso não andassem os padrinhos acomodando a oposição que havia a este respeito. Disse mais S. Exa.: que esta reclamação cessou, à
vista da concessão que fez de se embarcar café da Gamboa, creio que até a ponta
do Castelo, e acrescentou que isto era coisa muito comum e ordinária, já anteriormente permitida em São Cristóvão e na Gamboa.
Creio que o nobre Ministro está iludido a este respeito. É verdade que, segundo as informações que tenho - que não sei se são exatas, mas o nobre Ministro está iludido a este respeito. É verdade que, segundo as informações que tenho :que não sei se são exatas, mas o nobre Ministro as retificará - era permitido embarcar café em São Cristóvão e na Gamboa, mas vinha para a ponte do consulado
para ali se verificar, e trazia guia.
Eu não sei se os outros embarques, para que o nobre Ministro fez a concessão, estão nestas circunstâncias, mas creio que na deliberação do nobre Ministro há alguma coisa de novo e extraordinário, que pode acoroçoar o contrabando,
e que não tem razão S. Exa., quando pretende justificar-se com este e outros precedentes.
O Sr. Viana -

O café vai para o consulado, a fim de ser conferido sobre

água.
O SR. OTTONI - Para ser conferido sobre água!
O Sr. Viana - Já antes desta medida, em alguns casos, se praticava o
mesmo que o nobre Deputado agora censura.
O SR. OTTONI - O café, que era permitido embarcar em São Cristóvão
e na Gamboa, vinha à ponte do consulado, e não se ia conferir sobre água.
O Sr. Viana - Já antes desta medida, em alguns casos, se praticava o
mesmo que o nobre Deputado agora censura: no Trapiche da Ordem.
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O SR. OTTONI - O caso é diferente. Isto não são exames a que eu procedesse, mas informações que tenho. Enfim, eu tinha a fazer mais algílmas observações sobre várias emendas que se acham na Mesa, mas o nobre Ministro não está
presente, e eu estou um tanto fatigado; não posso continuar. Amanhã, como estou
dentro do quadro, podendo pedir a palavra para responder, antes de se completarem os 12 discursos dos senhores do quadro, acautelar-me-ei em fazê-lo, assini em,
tempo, e direi ainda alguma coisa.

Sessão de 3 de setembro de 1841
O SR. OTTONI - Peço a palavra para responder. Queira V. Exa. mandar-me as emendas que estão na Mesa. (É satisfeito.)
Sr. Presidente, para responder a algumas proposições que hoje foram soltadas na Casa, acerca dos artigos aditivos, e sustentar algumas das opiniões que
emiti, ontem, acerca dos mesmos, começarei segundo a ordem com que foram proferidos, hoje, os discursos que devo tomar em consideração.
O nobre Deputado de Pernambuco impugnou, com muita razão, o art.
69 , que estabelece uma forte taxa sobre as despesas matrimoniais. Eu julgo que,
além das razões que ele produziu, há uma outra, ainda de maior peso, contra
esta taxa, que tende a dificultar os casamentos entre as pessoas pobres; devo também lamentar a imoralidade da taxa sobre as despesas matrimoniais. Suponho que
esta consideração é ainda de mais peso do que aquela que apresentou o nobre Deputado contra a emenda, como tendente a diminuir a população. Acho que nífo é tomando medidas que tendam a favorecer os casamentos que se há de proteger a população; outros são os meios pelos quais este fim se pode obter. A este respeito,
não desejo entrar em uma discussão científica com o nobre Deputado, mas suponho
que não é por este meio, favorecendo-se os casamentos indistintamente. Todavia,
concordo com o nobre Deputado, autor da emenda, mas porque acho imoral que
se lance uma certa taxa sobre as despesas matrimoniais, pois vai impedir os casamentos dos pobres e, por conseqüência, alimentar a imoralidade. Voto, portanto,
contra este artigo aditivo.
O nobre Deputado que combateu o artigo, que há pouco mencionei, declarou-nos que pouco se perdia em encerrar estas discussões, porque elas tinham
sido estéreis, não se tendo discutido as matérias oferecidas à consideração da
Casa; e que era por esta razão que o nobre Deputado tinha cooperado para que se
encerrassem mais depressa as discussões de matérias que, aliás, o nobre Deputado
julgou também interessantes. Mas perdoe dizer-lhe que a culpa é sua. Se o nobre
Deputado, que está habilitado para avaliar e julgar do merecimento das nossas
discussões - direito que não lhe contesto -,julga isto um mal, devia ter tomado
parte nelas, apresentando as considerações científicas importantes que fizessem
com que não fossem chochas e estéreis. Mas, se o nobre Deputado se tem conser·
vado silencioso, e quando tem tomado a palavra, tem sido unicamente para dis386

cutir as eleições do Ceará e outros objetos desta natureza que não estavam em
discussão, deve concordar em que o mau exemplo parte, também, do nobre Deputado.
(O Sr. Urbano dá um aparte inaudz'vel.)
O SR. OTTONI - O nobre Deputado não tem falado muito, mas as
vezes que tem falado tem divagado. Já se vê, portanto, que não é o mais habilitado para dar estes conselhos: o seu telhado nesta parte é quase todo de vidro.
O nobre Relator da Comissão começou reconhecendo os defeitos da
tabela anexa ao artigo aditivo, prometendo que na 3~ discussão havia de apresentar um novo trabalho·mais perfeito, e com maior desenvolvimento.
O Sr. Viana - Não me comprometi a isso.

O SR. OTTONI - O nobre Deputado reconhece os defeitos do artigo 17,
e as modificações que cumpre fazer na tabela.
(O Sr. Viana dá um aparte inaudz'vel.)

O SR. OTTONI
O nobre Deputado diz que não reconheceu estes
defeitos. Suponhamos que é assim, veremos o seu discurso; eu assim o entendi.
O nobre Deputado diz que, quanto ao defeito que reconheceu, foi só na redação
do artigo 17. Entretanto, confessa que tem de apresentar na 3~ discussão a tabela
aumentada e com maior desenvolvimento. Mas acho isto perigoso na 3~ discussão,
em que se tem de reunir todos os artigos da Lei do Orçamento relativos a 6 Ministérios diferentes. Como se pode então tomar na devida consideração uma emenda
que venha a alterar as imposições? Achava melhor que para haver tempo de considerar estas matérias, a fim de serem impressas, ao menos antes de serem discutidas, que a Comissão não se tivesse atrasado tanto em ofertar o seu trabalho, e o
oferecesse antes de terminar a 2~ discussão. Apesar do encerramento desta Comissão, visto que o meu discurso é o. décimo segundo, e depois de 12 discursos não
pode, na opinião da Maioria da Casa, haver discussão, haveria a vantagem de imprimirem-se os aditamentos que temos de oferecer à tabela, e tempo para pensarmos
no objeto para o discutir.
O Sr. Viana - Na segunda-feira, apresentarei a nova tabela, e pedirei a
impressão. Não desejo que haja surpresa.

O SR. OTTONI - Estou certo de que o nobre Deputado não quer que
haja surpresas, mas contra a sua intença:o e da Comissão podem ter lugar, e eu
desejo protestar contra elas.
O Sr. Vianna - Apresentarei, na segunda-feira, a nova tabela, que pode
imprimir-se no jornal da Casa.
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O SR. OTTONI - É o que quero.
Sr. Presidente, muito se tem dito na Casa acerca da deliberação tomada
pelo nobre ex-Ministro da Fazenda para se exigir de diferentes empregados, entre
os quais estão compreendidos os Presidentes de Província e Ministros de Estado,
os direitos estabelecidos pelo Regulamento de 1611, de 60% sobre o ordenado
anual de cada um desses empregados. Tenho-me admirado - perdoe-me V. Exa. da unanimidade que tem aparecido na Casa a este respeito: todos concordam em
que o citado regulamento estabelece esses direitos, e em que nenhuma lei revogou
aquele regulamento, mas a bonomia começou pelo Procurador-Fiscal, que no seu
ofício, tão elogiado pelo nobre Ministro da Fazenda, disse que devia haver contemplaçao, visto' que este regulamento tinha caído em desuso, entendendo que se sobrestivesse na cobrança.
O Sr. Viana - Peço a palavra.
O SR. OTTONI - É o que se vê do extrato do parecer fiscal que o nobre Ministro leu.
Não sei como podem cair em desuso leis desta natureza. Noto aqui a diferença característica que suponho existir entre o Ministro atual da Fazenda e o
de 24 de Julho, que exigiu restritamente o cumprimento da lei, apadrinhando o
Ministro da Fazenda atual o desuso do regulamento de 1611. Mas, Sr. Presidente,
estou persuadido de que a emenda dispensatória que o nobre Ministro recomendou há de passar, porque compreende nossos Desembargadores: permita a Casa que
o diga assim. Temos na legislação constitucional, depois da adoção do sistema
representativo, a respeito dos Deputados, Senadores e Ministros de Estado, aquela
exceção odiosa que vinha na Ordenação, e que tão estigmatizada tem sido: "exceto
se for desembargador ou fidalgo da nossa Casa". Em todos os outros casos, o indivíduo compreendido nesse artigo da Ordenação podia ser assassinado pelo ofendido,
mas sendo desembargador ou fidalgo da nossa Casa, o assassinato era um crime. Ora,
em todas as nossas leis, quando se trata de impor qualquer ônus aos cidadãos, vem
sempre a exceção: se se trata da Guarda Nacional, são dispensados do serviço os
Senadores, Deputados e Ministros de Estado; se se trata de impor qualquer outro
ônus, estes sempre são excetuados; e enfun, agora que se trata de dispensar o pagamento de certos impostos, a Câmara, para ser coerente, deve excetuar os empregos ,que têm de ser-exercidos por noss.os desembarga~Qres. Não paguem, portanto, os que têm sido Ministros e Presidentes de Prov'incia, não paguem; enfun,
excetuam-se nossos desembargadores. (Risadas.)
O nobre Relator da Comissão esforçou-se por defender o Imposto sobre
os Compromissos das Irmandades Religiosas. Entretanto, não lhe ouvi razões
que pudessem justificar este imposto. Em primeiro lugar, observo que compete
especialmente às Assembléias Provinciais legislar a este respeito, e que se qualquer
ônus se deve lançar sobre os indivíduos que pretendem formar irmandades religiosas - e para isso solicitam do Governo um compromisso - este ônus qualquer só pode ser imposto pelas Assembléias Provinciais. Por conseqüência, começo
a combater a emenda pelo lado do direito. Pelo lado da justiça, ela me parece também altamente vulnerável. Sr. Presidente, tenho visto impostos sobre casas de jogo
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e sobre outras de diversas naturezas; mas, sobre Irmandades Religiosas, creio que a
invenção é inteiramente nova. Supunha mesmo que, se alguma associação devesse
ser tributada, em nenhum caso deviam ser compreendidas neste número as irmandades
religiosas. Tem-se, por vezes, na Casa, mostrado a tibieza com que os fiéis concorrem, em nosso País, para tudo qua.J?.tO pertence ao culto. Ora, se tais são as circunstâncias do País, cumpre que os legisladores, em vez de estorvarem tudo quanto diz
respeito ao culto, tratem de retirá-los, pois, certamente, não é retirar os estorvos
o determinar que as irmandades, que em muitos lugares são paupérrimas e com poucos recursos - para obterem o compromisso, sejam forçadas a pagar direitos, e
direitos fortes.
Se acaso se deseja tributar associações, tributem-se, por exemplo, as sociedades de bailes (aqui está um belo tributo), para que não se possam instituir
sem terem patente, e paguem certo imposto; e as lojas maçônicas.
O Sr. Andrada Machado - Oh! Também.

O SR. OTTONI - A lei permite a instituição dessas sociedades, não há
dúvida. Mas, entretanto, vejo, por exemplo, que, na Capital do Império, a maçonaria tem um culto talvez mais aparatoso do que a mesma religião do Estado. Não
me consta que, na Capital do Império, irmandade religiosa alguma, destas que a
Comissão pretende tributar, tenha-se julgado com força, sem o socorro· de loterias etc., para fazer uma edificação majestosa, como o Templo Maçônico, que se
está edificando na Rua do Lavradio.
Se o que se quer é tributar associações, sendo mais ricas as sociedades
maçônicas, por que razão não hão de sofrer o imposto? Ora, a este respeito o nobre
Ministro do Império, se estivesse presente, poderia oferecer-nos dados estatísticos preciosos sobre a maneira por que nós deveríamos lançar uma imposição desta natureza.
O Sr. Andrada Machado - Ou o nobre Ministro da Guerra.
Um Sr. Deputado

-

Lá não podem entrar profanos para cobrar os im-

postos.
O SR. OTTONI - Diz o nobre Deputado que não entram profanos
para cobrar impostos, mas creio que todas as sociedades, na conformidade do código, têm obrigação de dar parte ao Juiz de Paz de que se reúnem, e quais são seus
diretores. E estes diretores, que têm obrigação qe manifestar-se à autoridade pública, serão compelidos, por qualquer meio que a lei estabeleça, a pagar esse direito, para que· possa ter vigor o direito que não lhes nego. Por conseqüência, perdoe
que diga que não é isso objeção. Achava, pois, melhor que, em vez de se tributarem os compromissos das irmandades religiosas, se tributassem as sociedades de
bailes e lojas maçônicas. Acho mesmo grave contradição em que, ao mesmo tempo
que concedemos loterias a teatros, tributemos os compromissos religiosos.
O Sr. Ferreira Pena - Esses impostos são antiquíssimos.
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O SR. OTTONI - Mas não são .agravados.
Sr. Presidente, entretanto o nobre Ministro da Fazenda aceita tudo; ainda
não recusou imposto. Começou censurando a Comissão porque não tinha preenchido o artigo 1O com uma longa lista de imposições que cobrissem o deficit. Mas,
depois desta censura, o nobre Ministro apressou-se a aceitar tudo quanto se lhe
deu. Nada há que farte o nobre Ministro: tudo aceita. E, ainda mesmo quando
diz que aceita, com relutância e condições, examinadas estas vê-se que são nulas,
e que já estavam insertas nos artigos da doação. Assim sucedeu a respeito das
emendas do nobre Deputado de Minas. O nobre Ministro, manifestando muita
relutância em aceitar a emenda sem cláusulas, apresentou finalmente cláusulas
que estavam no artigo.
Entretanto, não há de ser com uma longa lista de impostos, agravandose a sorte já infeliz dos contribuintes, que há de deixar de haver deficit; mas, quando a economia passar das palavras do nobre Ministro para fatos, quando a fiscalizaçao for uma realidade, quando provar que deseja sinceramente essa fiscalização,
não como atualmente, demitindo empregados que têm feito serviços a essa fiscalização, e que têm tido uma longa vida de serviços - e serviços importantes - demitindo esses empregados para dar o lugar a outros, alguns dos quais têm sido enxotados das repartições por motivos que não quererei referir à Câmara. Por conseqüência, há de ser assim que deixará de haver deficit: quando o Sr. Ministro conservar empregados como o Sr. Leopoldo, e não quando der demissões acintosas a empregados como este, quando não nomear outros como alguns dos que tem nomeado.
O nobre Relator da Comissão justificou ainda o máximo da imposição
de 300$000 sobre as lojas de bebidas que vendem aguardente, como uma única
razão: que era o máximo que se tinha orçado ·até agora, porque não consta que
existam casas que vendam uma porção de aguardente tal que devam pagar quantia mais elevada. Não sei se disse mais alguma coisa; não me ocorre. Mas não sei
se possa servir isto de argumento para se marcar este máximo, nem para que seja
marcar-se o máximo. Se se marcasse o mínimo, eu compreenderia a vantagem.
Mostrou-se que havia muitas casas que tinham meios de iludir os exatores, de maneira que, pelas contas que davam, só podiam ser lançados de quantias muito insignificantes; para obviar a esta fraude, compreendo a vantagem de se marcar o
mínimo. Mas, marcando o nobre Deputado a razão porque deve crescer o imposto,
isto é, a razão das pipas que venderem, para que marca o máximo? Não é isto um
favor, como disse ontem, concedido unicamente aos ricos, às muito poucas casas
onde pode ter lugar esta venda em grande escala? Sem dúvida alguma. Por conseqüência nada há que justifique a Comissão nesta parte. Nada digo a respeito de se
marcar o mínimo; mas, acerca do máximo, todos os argumentos que ontem produzi
a este respeito se acham em pé.
Disse mais o nobre Deputado que quer prevenir o abuso de lotar-se uma
casa de 30$000 em 50$000. Ora, Sr. Presidente, suponho que estes abusos não
são dos ordinários, e que os exatores condescendentes com os contribuintes em
muitos casos lotem menos do que vendem; é natural, sobretudo neste caso, quan390

do dificilmente se podem achar meios para um taberneiro dar conta exata do que
tem vendido. Mas suponhamos que é exato o raciocínio do nobre Deputado, e
que se devia prevenir o abuso dos exatores para que não fizessem o lançamento
de 50 para as casas que vendessem como 30. Este abuso só pode ter lugar a respeito das casas pobres que, não vendendo senão 5, podem ser lotadas pelos exatores
em 20. Entretanto, a respeito dos abusos que poderão ter lugar contra os pobres,
nenhuma providência a Comissão toma, deixando-os à discrição do Governo, enquanto acautela todos os abusos aos que vendem em grande escala. Porém, se há
alguém que precise de providência, neste caso, é o pobre.
O Sr. Viana - Todos.

O SR. OTTONI - Porque o rico, pela posição em que está, e pelas relações com a gente que governa, ordinariamente está ao abrigo das vexações e recebe
sempre favores.
O nobre Deputado fez ver que o nobre Ministro se achava em engano
quando asseverou que havia apenas quinhentas casas onde se vendesse aguardente
no Município neutro, mostrando que, em vez de quinhentas, há mais de mil. Eu
dou mais crédito aos dados estatísticos do nobre Deputado, do que aos do Sr. Ministro que, tendo muitas ocupações e distrações, não poderá ter estudado bem os
negócios de sua repartição como o nobre Deputado, que, há pouco tempo, foi
Contador-Geral do Tesouro. No entanto, quando o nobre Deputado apresentou
esta estatística, deu-me armas para combater a medida. O nobre Deputado também
discorda do nobre Ministro quando S. Exa. supôs que esta medida poderia aumentar
as casas onde se vende aguardente. Eu, com efeito, achei também estranha esta
propoSição do nobre Ministro, que o estabelecimento de uma imposição mais forte
sobre as casas onde se vende este gênero vá aumentar o número destas casas. Não
compreendo como o nobre Ministro concebe que esta medida tenha em resultado
o aumento dessas casas, sobretudo quando se marca uma certa quantia que se deve
pagar infalivelmente, e que não haverá fraude. Por isso, o nobre Ministro desarrazoou quando supôs que uma medida desta natureza pudesse ter em resultado o aumento das casas de negócio. Razão teve o nobre Deputado em sustentar que a tendência da medida era diminuir o número destas casas. Mas não estou de acordo com
o nobre Deputado na vantagem de diminuir assim consideravelmente e·stas casas
de negócio, mesmo aquelas que vendem pouca ou muito pouca aguardente, porque,
se acaso, fazendo-se fechar as tavernas cessasse a embriaguez, eu vetaria não. só pelo
mínimo de 30, como de 3 a 4 contos. Não entendo que, fechando-se as tabernas,
ou diminuindo-se o seu número, cesse a embriaguez. Enquanto houver quem goste
de bebidas espirituosas, há de haver quem as venda. E uma medida que tendesse
a diminuir os lugares públicos onde se vendem acoroçoaria a imoralidade, porque
haveria lugares onde se fizesse clandestinamente a venda, onde não pudesse chegar
a fiscalização da autoridade pública. Portanto, o nobre Deputado não alcança o
fim que teve em vista de acoroçoar a moralidade pública, diminuindo as casas
de negócio; outras são as providências que podem produzir este fim desejado.
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(O Sr. Vianna dá um aparte inaudível)
O SR. OTTONI - Esse assassinato parece que não foi dos aguardentistas: foi outra gente, que eu tenho medo de pronunciar ... Não entro nessa questão, tenho amor à vida . . . A respeito do assassinato da Prainha, ainda a polícia
não fez descoberta alguma; a polícia está tão ocupada em saber quem vem às nossas galerias, que a este respeito tem entrado até em correspondência com a Mesa.
Mas, vamos a outro fato. ·
O nobre Deputado tratou de justificar a emenda que autoriza o Governo
a reformar a arrecadação de vários impostos. Porém, há de convir em que, a respeito dos correios, esta emenda abrange o direito de impor, porque nela se autoriza
o Governo a alterar a imposição sobre o correio. Ora, eu suponho que isto é altamente inconstitucional. Que se façam algumas autorizações para o Governo reformar o arranjo ou administraç:ro de certas arrecadações. Já, isto é irregular: mas vade.
Porém, cedermos uma prerrogativa legislativa tão importante, que a Constituição
quis que se não exercitasse sem que fosse iniciada na Câmara dos Deputados, é isto
o que acho extraordinário. O nobre Deputado conveio comigo nos males que poderiam resultar se acaso se agravassem os portes dos correios terrestres. A respeito
destes correios, não é pelo lado da imposição que deseja a reforma, mas deixa o
arbítrio ao Governo, porque está certo de que não lançará mão do arbítrio para
agravar, por exemplo, a imposição sobre os jornais. O nobre Deputado declarou
que a íntenção da Comissão era unicamente que o Govemo fosse autorizado para
alterar a tarifa dos portes dos correios marítimos, em que notou desigualdade extraordinária. Se este é o sentido da Comissão, por que razão não há de oferecer
emenda redigida nesse sentido? Ao menos salvemos os correios terrestres e fiquemos certos de que o porte das cartas e dos jornais dos correios terrestres não pode
ser alterado pelo Governo, sobretudo quando o nobre Relator da Comissão nos
diz que tinha trabalho feito a este respeito, que talvez o Governo tenha depois
de aproveitar. Mas, se é assim, para que despir-nos de uma prerrogativa que estamos em circunstâncias de exercitar agora no suprimento anexo à tabela dos novos
direitos? Portanto, não há nada que justifique este arbítrio ilimitado que a emenda
dá ao Governo.
Estimei muito ouvir hoje ao nobre Deputado da minha Província que
falou antes do nobre Deputado de Pernambuco a respeito dos paquetes de vapor.
Estimo muito ver que a sua opinião nesta parte vai inteiramente de acordo com a
que tive a honra de apresentar à Câmara quando se discutia o Orçamento da Repartição do Império, combatendo o aumento dado à consignação para os paquetes·
de vapor. Lamento só que as razões que produziu hoje o nobre Deputado não fossem apresentadas na Casa quando se discutia o Orçamento da Repartição do Império, porque estou certo ~e que, à vista da influência que têm as opiniões do nobre
Deputado, à vista do peso que lhes dá a Maioria, não teria de passar esse aumento
que passou no Orçamento da Repartição do Império.
O Sr. Ferreira Pena - Passou o aumento com condições onerosas.
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O SR. OTTONI descuidará.

Deixe o nobre Deputado que a companhia não-se

O Sr. Ferreira Pena - Não está satisfeita com o que passou.

O SR. OTTONI - Porque estará nas circunstâncias do nobre Ministro
de querer muito e limito e aceitar tudo.
Julgava que me achava de acordo com o nobre Relator da Comissão sobre
uma questã'o de direito que se tem ventilado na Casa, no sentido de se dar autorização ao Governo para reformar uma repartição. Feita a reforma a primeira vez,
podia o Governo continuar a reformar. Eu fui sempre de opinião que esta autorização cessava no momento de pô-Ia o Governo em execução; que, posta uma
vez em execução, cessava a autorização. Eu supunha que era esta a opinião do
nobre Deputado, e que estávamos de acordo. Mas o nobre Deputado fez uma
modificação a respeito das autorizações que são dadas em leis do orçamento, as
quais entendo que continuam em vigor, porque em todas as leis do orçamento
vem a cláusula: "ficam em vigor todas as disposições que não versarem sobre areceita e despesa". Mas eu suponho que esta cláusula geral das leis do orçamento
compreende as disposições permanentes, e não as disposições que por sua natureza
são dadas para uma vez somente.
O Sr. Viana

-

Assim entendo também, mas não é assim que se tem

entendido.
O SR. OTTONI - E assim entendo que , apesar desta cláusula das leis
do orçamento, não ficam compreendidos os artigos que dão faculdade para reformar qualquer repartição, porque tais autorizações são dadas para reformar
u..rna vez somente. Por conseqüência, não é tão e.Xato que por falta da resolução,
que o nobre Deputado mencionou, se tem continuado a entender assim, porque
a Maioria tem estado sempre na inteligência dos Ministros, aprovando até propostas suas que já tinha rejeitado nas vésperas de subir ao poder. Assim aconteceu com
a reforma da Academia de Marinha, que a Câmara tinha rejeitado, aprovando uma
emenda minha. Organizou-se a Maioria, e na terceira discussão foi a minha emenda
rejeitada, sem que fosse discutida.
Procurou o nobre Deputado justificar a medida tomada pelo Governo
acerca da mudança do Consulado para o Trapiche da Ordem. Trouxe aqui o nome
ou fez menção de um cidadão, proprietário de um estabelecimento em grande
escala na Prainha, e trouxe aqui boatos que eu não tinha trazido. Mas, nesta ocasião,
fez o nobre Deputado uma observação justa e interessante: que não tem ouvidos
para ouvir o que se diz agora.
O Sr. Viana - Eu não disse tal.

O SR. OTTONI - O nobre Deputado disse: "nã'o ouço o que se diz
agora; ouvi o que se dizia em outro tempo". Foram as expressões do nobre Depu393

tado acerca de boatos contra a administração do nobre Ministro da Fazenda;
não tem ouvidos para ouvir o que se diz !lgora, tem somente para ouvir o que se
dizia em outro tempo. Como o nobre Deputado se referiu a outro tempo, tenho
só a dizer que agora tenho ouvidos não só para ouvir o que se disse em outro
tempo, como o que se diz agora. Também tenho ouvido o me~mo a respeito da
medida agora, mas não tenho fundamento algum para poder dar consistência a
esses boatos que o nobre Deputado trouxe à Casa.

O Sr. Viana - Eu, não.
O SR. OTTONI - Foi o nobre Deputado. Veja os meus discursos e conhecerá que não fui eu que os trouxe à Casa; entretanto, não os vejo justificados.
Falou-se que a Alfândega tinha pouca capacidade, e que, ou se havia de fazer essa
transferência, ou a compra do trapiche contíguo. Ora, o nobre Deputado não demonstrou este dilema. Era preciso que o fizesse e mostrasse que não era possível
estabelecer o Consulado em outro lugar senão no Trapiche da Ordem; erâ preciso
que o demonstrasse com razões mais fortes do que aquelas que produziu quando
fez ver a dificuldade que tinham os saveiros, no tempo de Sudoeste, em atravessar
o canal da Ilha das Cobras.
Uma das vantagens que achou o nobre Deputado na transferência foi esta:
de que os saveiros que vinham do lugar onde ancoram os barcos que estão com
café, para atravessarem até o Consulado e a Alf'andega, tinham grandes dificuldades
a superar no canal da Ilha das Cobras, em ocasiões de Sudoeste (eu tomei algumas
notas do seu discurso.) Mas não suponho estas dificuldades tamanhas como o nobre Deputado apresentou, e creio~ que estas dificuldades são sobejamente compensadas pela dificuldade extraordinária que há de levar- para o Consulado os
cafés que têm de ser embarcados ali, dos vastíssimos armazéns que há na cidade
para tão longe. Sabe-se que os carretos vão duplicar ou quadruplicar do que eram
antigamente. Somente este acréscimo de embaraço sobrepuja consideravelmente
a escassa faculdade que se deu aos saveiros de não chegarem à ponte do Consulado porque o canal da Ilha das Cobras é muito profundo e suficientemente largo,
não oferecendo nenhuma dificuldade aos saveiros para atravessarem.
Fàlou também o nobre Deputado a respeito da providência dada pelo
nobre Ministro de facilitar o embarque dos gêneros em todo o litoral. O nobré
Deputado hoje nlro disse nada dos gêneros em todo o litoral. O nobre Deputado
hoje não disse nada sobre isto. Mas espero que, se ainda tiver de falar, se a Maioria julgar que a discussão a este respeito não é ociosa, diga algumas palavras para
mostrar que, com efeito, essa faculdade que deu o nobre Ministro, à vista das
inumeráveis reclamações que houveram contra a sua medida _para se embarcarem
gêneros, em toda a parte, somente com a cláusula de se verificarem sobre água,
está nas circunstâncias da outra concedida para o embarque do café em São Cristóvão e Gamboa ...

O Sr. Viana - Peço a palavra.
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O SR. OTTONI - ... porque estou certo de que essa permissã'o antigamente dada era para serem verificados os gêneros na ponte do Consulado. Mas se
disse que no Trapiche da Ordem também se embarcava café; isto, porém, não
pode ter comparação com o embarque na Praia dos Mineiros ou na Praia de D.
Manoel.
O nobre Deputado interpelou o nobre Ministro sobre a conveniência
de se comprarem os trapiches alfandegados que existem aqui, na Bahia e no Maranhão, para se estabelecerem alfândegas espaçosas. Ora, suponho que, no atual
estado de coisas, a nossa alfândega, por exemplo, da Corte não tem uma capacidade proporcionada à vastidão do mercado. Mas, quando se trata de fazer despesas de uma importância pouco comum, é preciso que meditemos sobre as nossas
circunstâncias e que não venhamos a decretar despesas que podem ser adiadas. É
verdade que o nosso País é novo, e que a nossa indústria e comércio seguem ainda
uma progressão ascendente; mas, apesar de que o Rio de Janeiro tem sido até aqui
quase o único mercado exclusivo, que recebe diretamente das nações estrangeiras
os produtos que têm de ser consumidos em todo o Sul do Brasil, a Câmara deve
pensar que de outros portos, apesar de insignificantes, e que não podem ter comparação com esta vasta baía, alguns há, no Sul, que começam a comerciar já diretamente com a Europa.
Em São Paulo, há já alguns portos destes. Pode ser que algum outro para
o futuro - e não futuro muito remoto - siga o exemplo dos portos de São
Paulo - creio que Santos, Paranaguá, e parece que mais algum, e da mesma maneira no Espírito Santo - sobretudo no momento em que para as férteis e riquíssimas margen's do rio Doce afluir a população que a riqueza daquele solo chama
para ali. Então, uma grande parte dos consumidores de Minas irão abastecer-se
de muitíssimos gêneros ali diretamente importados da Europa, deixando de concorrer para o Rio de Janeiro.
Por conseqüência, é preciso que olhemos também para o futuro, quando
tratamos de dar assim um tamanho espaço à Alflindega da Corte, para não suceder
como sucedeu com a Alflindega de Lisboa, verbi gratia, que foi construída debaixo
da hipótese de que, perpetuamente, Portugal teria o domínio das Colônias, e não
poderiam elas comerciar diretamente com o estrangeiro senão com escala por Lisboa. Debaixo desta hipótese se construiu uma alflindega em proporção, a mais
vasta e extraordinária possível. O que sucedeu é que hoje o edifício é deserto e
abandonado. Entra-se nesses imensos salões quase abandonados. Um edifício,
uma quinta ou sexta parte menor, seria suficiente para o comércio atual de Lisboa.
Por isso, sobretudo quando se trata de objetos em que temos de gastar centenas
de contos, é preciso ser prudente.
Eu tinha a fazer várias interpelações ao nobre Ministro; tinha de lamentar
que S. Exa. nada tivesse dito a respeito da barca Andorinha e das manobras que
têm havido dentro do nosso porto por parte da esquadra inglesa, e dizem que, de
um brigue de guerra brasileiro. Entretanto, o nobre Ministro não julgou dever darme a honra de responder-me.
No entanto, parece que no Diário do Rio vem uma correspondência que
confirma tudo o que disse na tribuna ontem, acrescentando outra circunstância bem
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dolorosa para a dignidade do País: que o Governo pretende apadrinhar esse navio,
metendo-lhe tropa dentro. Não sei o que o Governo tem feito. Admira que a sua
imprensa foi dizer que a Oposição é quem está pronta para sacrificar a dignidade do
País; não sei se é a Oposição ou estes manejos do Governo que comprometem a
dignidade do País. Admira que o nobre Secretário, tendo pedido informações a
repeíto do apresamento do brigue Constança, não tenha insistido nelas. Creio que
nada tem vindo à Casa.

O Sr. Ferreira Pena - Eu requeri que os papéis fossem à Comissão.
O SR. OTTONI - Então, pedirei à ilustre .Comissão que haja de dar
o seu parecer a este respeito. Sei que o Governo (isto é, calculo pelo seu procedimento e de sua imprensa) não receia diretamente comprometer-se com os ingleses, mas queria, como dizem, tirar a sardinha com a mão alheia, queria que a
Oposição tomasse a iniciativa neste negócio e fizesse reclamações enérgicas da
tribuna, para com elas apadrinhar-se. Entretanto, entendi que elas deviam partir
do lado da Maioria e que o Governo devia ser o primeiro a fazer respeitar a dignidade da Nação. Porém, como o Governo e a Maioria têm guardado silêncio a
este respeito, eu enceto a questão de novo e peço informações a este respeito.
A hora está adiantada e, por i$so, não usarei dos apontamentos que tinha
tomado.
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DISCUSSÃO DA RECEITA
Crítica ao Ministério

Sessão de 18 de setembro de 1841
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, a Câmara não estranhará que eu a ocupe
por algum tempo, quando se trata de objeto de tamanha transcendência, como a
que envolve os artigos aditivos, as emendas que se acham sobre a Mesa. Eu espero
merecer da benignidade da Câmara desculpa por ocupar a sua atenção, atendendo
que tenho sido muito parco em falar neste negócio, e mesmo pela circunstância que
a Câmara parece não ter tanta pressa em ultimar a discussão de certas Resoluções,
corno se inculcava quando entrou em segunda discussão a Lei do Orçamento. Nessa
ocasião V.Exa. se recordará dos multiplicados meios a que recorreram alguns nobres Deputados para acelerar a terminação da segunda discussão do Orçamento,
já vedando, em muitos casos, ·por meios estratégicos que são conhecidos, a Oposição de tornar a mínima parte nos debates, votando-se constantemente o encerramento, já usando de outros meios igualmente conhecidos. Mas, apesar de que a
Oposição, no momento em que entrou em discussão a Lei do Orçamento, quis de
alguma maneira corresponder a essa pressa com que se desejava terminar esta lei,
deixou de tomar parte nos debates, apesar da estratégia com que a nobre Maioria
procurou abreviar o termo da discussão; noto, Senhores, que há 8 dias que se ultimou a terceira discussão do Orçamento, e até hoje ainda não apareceu a redação,
para que ela possa ir para o Senado. Isto prova que a nobre Maioria não tem mais
essa grande pressa, pois que, se a tivesse, àlguns nobres Deputados da Maioria teriam
insistido com os nobres membros da Comissão de Redação e eles, anuindo a essa
insistência, tê-la-iam apresentado, muito mais estan<;lo a Lei, por assim dizer,
já redigida pela Comissão de Orçamento, de sorte que pouco trabalho daria, visto
que as emendas da terceira discussão não são muito consideráveis. Se a nobre Maioria tivesse a mesma pressa, se tivesse empenho em que a Lei fosse para· o Senado, a
sua redação já teria sido apresentada;· mas não o sendo, não há tal pressa, e não havertdo pressa com a Lei do Orçamento, não a haverá com a do crédito; por isso permitir-me-á desta vez a Oposição tornar alguma parte nos debates.
Sr. Presidente, eu, na discussão do art. 39, que marca os meios por que devemos fazer face ao deficit do corrente ano fmanceiro, emiti a minha opinião acerca
do artigo aditivo que manda anular, no crédito do ano fmdo, urna quantia equivalente àquela que foi distraída dos dinheiros destinados para a amortização do papel,
que devia ser paga logo que se realizasse aquele crédito pelos meios que a Resolução
de 18 de setembro do ano passado decretou. Um dos argumentos que apresentei
c.orno combatendo a suspensão da amortização do papel-moeda, foi que esta suspen-
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são tinha exatamente os mesmos efeitos de uma nova emissão de papel-moeda. O
nobre Ministro, respondendo a esta observação que eu havia feito, como que se
prevaleceu simplesmente do que tinha dito um meu nobre amigo, Deputado por São
Paulo, que não me achava razão em supor idênticas as duas medidas, isto é, a suspensão da queima e a nova emissão de notas. Entretanto, a única razão que me recordo de ter sido apresentada pelo meu nobre amigo para mostrar a não identidade
destas duas medidas consistiu em declarar que o papel já em circulação era um papel
em que a praça estava já habituada, e que o novo papel emitido não estava nestas
circunstâncias. Ora, parece-me que esta razão tem muito de especiosa, por maneira
alguma convence, porque as notas que se têm de pôr em circulação são do mesmo
padrão, do mesmo valor, têm as mesmas garantias, que é a fiança do Tesouro, que
têm as notas que já se acham em circulação. Não vejo, pois, qual é a diferença.
O Sr. Viana - Tem muita diferença.

O SR. OTTONI- O nobre Deputado, membro da Comissão da Fazenda,
diz que há grande diferença, mas para a haver é preciso que as notas tenham no mercado diferente valor, e eu pergunto. ao nobre Deputado: existe algum ágio entre
as notas emitidas em 1839 e as que existiam em circulação? Houve alguma repugnância em aceitar estas notas, apesar de terem um carimbo que designa especialmente o seu começo? Nenhuma diferença há no mercado; recebem-se as de 1839
com a mesma segurança com que se recebem as que tinham sido emitidas anteriormente; são a mesma coisa, nem eu posso compreender de que sirva o carimbo
que elas têm, e que passou aqui em uma emenda, pois não se deu aqui razão sufiCiente para a justificar. Mas, ainda que tal carimbo possa ter um fim para a verificação da quantidade das notas lançadas em circulação, quando se houverem de resgatar, ainda que possa ter este fim, o certo é que estas notas, emitidas em conseqüência da autorização dada ao Governo pelo Decreto de 1839, nenhuma diferença
fazem das outras, nunca tiveram ágio sobre elas.
Daqui posso, portanto, concluir que não é muito exato o que o meu nobre amigo expôs, isto é, que o povo já estava acostumado com as notas em circulação, e que não o estará com as novas. Sendo isto certo, o argumento que se apresentou para provar que não havia identidade entre suspender a queima e emitir novas notas. não destrói algumas fracas razões que emiti em abono desta opinião. Mas
as objeções feitas contra a emissão de papel, ou suspensão da queima a respeito do
crédito para o ano financeiro atual, têm ainda mais força a respeito da queima pelo
que pertence ao crédito do exercício findo.
Falando a este respeito, eu fiz ver à Câmara que em último resultado essa
medida tendia a criar valores, isto é, que, emitindo-se notas ou suspendendo-se a
queima das existentes, criavam-se valores que elas não tinham, e fiz ver, à custa de
quem se criavam estes valores, isto é, à custa dos possuidores atuais das notas, aqueles em cujas mãos estiverem as notas no momento da nova emissão, ou no momento
em que se decretar a suspensão da queima; esses indivíduos terão uma perda muito
grave, porque nesse momento as notas passam a ter menos valor do que o que deviam ter. Ora, em proveito de quem vem a ser esta criação de valores decretada pelo
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Corpo Legislativo? Em favor da Nação não é. Já disse que em último resultado a Nação, em grande parte, tendo de suprir-se de gêneros de que ela é um grande consumidor, e aumentando o preço desses gêneros, esta espécie de decretação de fundos,
vem a importar em um aumento de despesa para a Nação; portanto, a verdadeira
vantagem não é para a Nação.
Eu disse que uma classe, especialmente, tirava vantagem desta suspensão
da queima ou emissão. Esta classe é a dos grandes proprietários das apólices atualmente, isto é evidente; o nobre Ministro não contestou esta proposição, nem ela
pode ser contestada.
De novo tomo a liberdade de julgar muito imprudente o nobre Ministro
da Fazenda, quando celebrou a última operação de crédito. O nobre Ministro,
quando a celebrou, já devia ter calculado os meios pelos quais teria de realizar
o resto do crédito, e, conforme fossem esses meios, assim poderia o nobre Ministro negociar mais vantajosamente com a praça; insisto em sustentar que, se a
praça do Rio de Janeiro tivesse certeza, no momento em que o nobre Ministro
fez a última operação de crédito, de que não se emitiriam mais apólices, se tivesse a certeza de que esses três mil e tantos contos que faltavam para se realizar o
crédito poderiam ser obtidos lançando-se uma massa de notas correspondente a
esse valor, digo que, nestas circunstâncias, muito mais vantajosa seria a operação
que o nobre Ministro fez, assim como que, adotando-se esta medida, as apólic::s
cresceriam imediatamente de valor em proveito unicamente dos indivíduos que fizeram essa negociação. Creio que esta minha observação não pode ser destruída.
O nobre Ministro aceitou a emenda que aumenta um por cento na exportação, creio que de todos os gêneros de consumo; não desconheceu S.Exa. a desvantagem de sobrecarregar os nossos gêneros de exportação, mas, enfim, é mais um recurso que se dá ao Governo. S.Exa., com duas pequenas exceções que fez hoje pela
primeira vez, está no propósito de aceitar tudo quanto se dá ao Governo, mas eu
não posso votar de maneira alguma por estas emendas. Eu desejava que a Câmara
atendesse bem ao resultado que pode ter esta medida, por exemplo, em uma província central que se vê forçada a exportar os gêneros de sua produção com graves despesas do seu transporte. A parte da Província de Minas, que é especialmente agrícola e que não tem à sua disposição meios para transformar seus produtos agrícolas em outros cuja exportação seja fácil, exporta estes produtos assim em grupo
sobre as costas de bestas para o Rio de Janeiro; ora, o preço extraordinário do transporte faz com que uma parte destes gêneros seja unicamente pela razão de que a
população naqueles lugares não tem outro recurso para viver.
Mas, no Município de Mariana, Comarca de Ouro Preto, e em uma parte
da Comarca de Paraibuna, que está mais distante da costa, vêem-se forçados, para
subsistir, a plantar café, que tem de ser exportado a 40, 60 e mais léguas, e este
café, pagando mil e tantos réis por arroba, somente de condução, está já sujeito aos
direitos, bem se vê que não pode concorrer com o café do Rio de Janeiro. Se acaso
continua a cultivar-se ali este gênero de exportação, é porque naqueles lugares a
população não pode ter outro recurso para viver, porque nas vizinhanças dos terrenos auríferos e diamantinos uma parte da população se ocupa na mineração, entretanto que outra cultiva este gênero para poder introduzir os de primeira necessi-
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dade, que são consumidos pela parte que se aplica à mineração. Ora, os gêneros de
exportação nestas circunstâncias não podem sofrer uma nova imposição, porque a
vantagem que deles resulta aos exportadores é já escassíssima. Se estas são as circunstâncias especiais da minha Província, não creio que as circunstância& gerais do
hnpério sejam de natureza a podermos, sem grave comprometimento dos interesses
de uma grande parte da população, sobrecarregar a exp0rtação.
Não repetirei talvez com muita precisão e corri grande força de raciocínio, como o fez ontem um nobre Deputado, o que ele disse sobre os perigos de aumentar esse imposto de exportação, ao mesmo tempo que ele tem sido reduzido em
alguns outros pontos, mas peço à Câmara que atenda às observações do nobre Deputado para rejeitar esta emenda que o nobre Ministro aceitou.
O nobre Ministro combateu a emenda dos cinco por cento sobre o açúcar
do Rio de Janeiro por ser um imposto desigual, mas o nobre Deputado que fez
esta emenda pretendeu justificá-la pela razão da atual desigualdade que o nobre
Deputado e outros supõem existir. O açúcar de outras províncias paga, além do
hnposto Geral, o hnposto da Província, e em algumas mais meio dízimo, e o npbre
Deputado autor da emenda quer, lançando cinco por cento sobre o açúcar do Rio
de Janeiro, estabelecer a igualdade. Portanto, já se vê que o nobre Ministro não
combateu a emenda pelo lado por qu~ a· devia combater; não a considerou como a
consideraram os nobres Deputados, seus autores; argüiu-a do mesmo defeito que ela
quer remediar. Entretanto, eu não votarei pela emenda, porque, estando separados
os impostos gerais dos provinciais, se uma ou outra província, em virtude de suas
circunstâncias especiais, achou que devia diminuir um destes impostos para animar este ramo de sua produção, haverá outras que não estariam nestas circunstâncias, ou acharam talvez outro ramo de indústria que aliviaram dessa imposição para
favorecê-la, e quer o Corpo Legislativo, a pretexto de restabelecer a igualdade, que
pode ser uma verdadeira desigualdade, quer, como direi, lançar de novo imposições
que já o Corpo Legislativo declarou que não eram provinciais; é perigoso, acho que
isto até pode ser contestado à Assembléia Geral. Eu disse que, nesta igualdade que
o nobre autor da emenda quer estabelecer, pode encerrar-se uma verdadeira desigualdade. Explicarei essa proposição.
Nem todas as localidades são próprias para a produção dos mesmos gêneros. Certos gêneros em certas províncias poderão ser aliviados do imposto. Necessitarão de estímulos para poderem exportar para outras províncias, e talvez que em
outras províncias não precisem deste benefício. Talvez que a Bahia não precise
para que os seus açúcares possam concorrer com os do Sul, que eles sejam aliviados
do imposto, porque o seu terreno, principalmente o Recôncavo, é dos mais apropriados para a produção da cana-de-açúcar; ora, se acaso as outras províncias lançarem sobre os seus açúcares a mesma imposição que sofre o açúcar da Bahia, haverá um verdadeiro favor para o açúcar da Bahia, e uma grande desigualdade contra
o das outras províncias, porque este não poderá mais entrar em concorrência com
o da Bahia. Eu, advogando a causa da Província do Rio de Janeiro, advogo também
a da minha província. Os nobres Deputados não se lembram talvez de lançar cinco
por cento sobre o açúcar de Minas, por não terem notícia que também essa imposição se acha ali reduzida a dois por cento.
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O Sr. Nunes Machado- Também há?!

O SR. OTTONI - Temos algum para vender para os sertões de Pernambuco; se o nobre Deputado andar por esses sertões verá que a minha província
manda para ali açúcar do Município de Januária.
Portanto, a pretexto de estabelecer a igualdade, mandem também uma
emenda para que o açúcar de Minas pague cinco por cento; mandem com o mesmo
pretexto restabelecer a décima dos prédios urbanos que por ser coisa muito vexatória a Assembléia da minha província suprimiu ... Não desejo pois que passe essa
medida, mesmo porque não há essa desigualdade que os nobres Deputados· figuraram existir.
O nobre Ministro aceitou a emenda do nobre Deputado pela Paraíba, exigindo que a quarta parte das propriedades das corporações de mão-morta fosse convertida em apólices. Ora, eu não sou daqueles que têm admitido que o Corpo Legislativo não pode legislar a este respeito, tenho uma opinião inteiramente contrária,
suponho que temos direito de legislar neste sentido; mas não contesto quando se
pretende tomar uma medida de tamanha importância fazê-lo com toda a circunspecção, procurando tirar dela o maior proveito. possível.'· (Reina grande sussurro
no salão.)
Eu vejo que a nobre Maioria não está desejosa de discutir esta questão,
mesmo o nobre Ministro pouco atende ao que eu digo ... mas eu suponho que a
atenção é muito precisa, e se a nobre Maioria continuar a conversar, falarei para as
paredes!
Enfim, levantarei mais a minha voz para que ouçam, ao menos os poucos
indivíduos que vêm às galerias, e para que no Jornal da Casa possam aparecer as minhas opiniões a respeito da matéria tão grave. (Pausa, o orador espera que o sussurro diminua.)
-Eu acreditava que se a nobre Maioria quisesse, como suponho que quer,
habilitar o Governo com os meios mais vantajosos para administrar bem oPaís,
devia discutir esta matéria, e não conversar unicamente quando se trata de um objeto de grande importância ... (Continua o sussurro.) Eu desejo saber se o nobre
Ministro me quer ouvir ... se não me quer ouvir é melhor que eu me cale, ou é melhor que S.Exa. se retire,já então sei que não quer ouvir a discussão e falarei só para
a Câmara. Se porém S.Exa. quer fazer-me a honra de ficar no seu lugar, desejava
também saber se me pode fazer a especialíssima graça de conceder-me dois momentos de atenção. Se me fizesse este favor, eu repetiria o que havia começado. (Pàusa.)
Eu fazia ver a S.Exa. que a emenda que S.Exa. aceitou do nobre Deputado
pela Paraíba, que autoriza o Governo para obrigar as corporações de mão-morta a
empregarem a quarta parte de suas propriedades e valores em apólices da dívida
pública, era uma emenda de grande importância que S.Exa. não deveria aceitar sem
ter muitos esclarecimentos. Desejava saber se S.Exa. poderia informar à Câmara do
cômputo provável dos valores que deverão ser convertidos em apólices, à época em
que terá lugar a execução da emenda que o nobre Deputado ofereceu, a maneira
por que se há de executar, como se poderão fazer as vendas dessas propriedades de
corporações de mão-morta, como se há de fazer a compra destas apólices, e quem a
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há de fazer. Desejava ser informado se as corporações de mão-morta irão comprar
em mão dos bem-aventurados, grandes possuidores de apólices atualmente, as apólices de que precisarem; porque eu assentava, no caso de passar uma emenda desta
natureza, que devíamos tomar providências para que se não vendessem, por exemplo, de improviso a quarta parte das propriedades das corporações de mão-morta,
porque se acaso se venderem assim talvez não poderão obter nem a quarta parte do
seu valor, e isto será em pura perda dessas corporações.
Seria preciso tomar alguma providência a este respeito, saber-se a maneira
de fazer-se a venda, saber se devem ir comprar as apólices aos capitalistas ou ao Tesouro, se deverá haver emissão de apólices para este caso, se, tendo-se já suspendido
a emissão provável de apólices deste ano e do futuro, se existindo já um grande
número de compradores constantes de apólices, se quer de repente lançar no mercado ainda mais um comprador tão avultado como as corporações de mão-morta, que
comprando um grande número delas, as farão talvez chegar ao par em benefício
unicamente dos atuais proprietários delas. Eu assentava que estas perguntas mereciam alguma resposta, e mais alguma atenção da Câmara para que se discutisse ccim
mais meditação a emenda do nobre Deputado pela Paraíba. Mas o nobre Ministro
quer não somente a emenda que o nobre Deputado apresentou, mas ainda acrescenta a idéia que eu não pude compreender bem, que a todas as corporações que
precisarem de dispensa na lei da amortização, se determine que empreguem em apó-•
lices mais que a quarta parte de seus bens.
Esta emenda, Sr. Presidente, já foi declarada absurda pela Câmara; o nobre
Deputado pela Para1ba ofereceu uma emenda semelhante quando se tratava de dispensar nas leis da amortização em favor de uma casa de caridade de Valença; a Câmara votou a emenda do nobre Deputado, mas, na ocasião de discutir-se a redação da lei, mostrou-se. que a emenda era absurda! Seria bom que o nobre Ministro
expendesse suas idéias a este respeito, que declarasse qual é a maneira por que concebe que se pode salvar o absurdo. Eu compreendo, por exemplo, qúe se possa
decretar pelo Corpo Legislativo que não se concederá dispensa nas leis de amortização a nenhuma corporação de mão-morta sem que se obrigue a empregar uma
certa e determinada quantia em apólices; mas, mesmo assim, e não como se acha
na emenda do nobre Deputado, eu acho esta medida imprudente. Muitas vezes as
corporações de mão-morta pedem dispensa nas leis de amortização para poderem
possuir bens que lhes são legados com a eondição expressa feita pelos legatários de
que só elas os possuirão.
Suponhamos que um proprietário lega a uma casa de caridade duas ou três
moradas de casas no valor de 30 ou 40 contos de réis com a condição -há muitas
condições desta natureza nas verbas testamentárias - que ela não se poderá alienar
desta propriedade, e que a casa de caridade, a favor ,de quem se fez este legado, é
pobre, não tem os recursos ordinários. Pergunto eu, como se poderá obrigar esta
casa de caridade a empregar 1O ou 20 contos em apólices, quando não tem, nem
pode dispor dessa propriedade para os quais pede dispensa nas leis de amortização?
Creio que é evidente a impossibilidade de o fazer. Por conseqüência, ainda dado o
caso que o nobre Ministro queira explicar no sentido em que disse uma emenda que
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foi pela Câmara julgada absurda, esta emenda tem graves inconvenientes. Não sei
como se salvará a dificuldade que acabo de apresentar, e receio que atualmente
passe uma emenda, e que na ocasião de apresentar-se a redação, a Câmara tenha de
rejeitar como absurda, porque, sem dúvida, a multiplicidade de tais exemplos traz
algum desar à Câmara, não à sua inteligência, mas à falta de fervor e de atenção
com que se discutem matérias desta importância.
O nobre Ministro declarou sua opinião acerca de várias emendas que se
acham sobre a Mesa, mandando fazer diferentes pagamentos, e começou esta parte
do seu discurso por uma manifestação para mim verdadeiramente extraordinária.
O nobre Ministro começou dizendo-nos que o pagamento de Guilherme
Young estava exatissimamente nas mesmas circunstâncias do depósito da Companhia do Gongo-Soco; que uma dívida era tão sagrada como a outra. Achei esta proposição do nobre Ministro um tanto exagerada porque não posso compreender
como haja identidade quando em um caso tanto se contesta o direito, e no outro,
de todos os lados da Casá.', se reconhece a existência do depósito, e por conseqüência a obrigação do Tesouro.
Eu talvez não considere este depósito tanto de rigoroso direito como o
nobre Ministro, e como quase todos os meus colegas; entretanto, considero esta
restituição como de eqüidade, não duvido fazê-la à Companhia do Gongo-Soco,
em atenção ao extraordinário benefício que o estabelecimento desta companhia
trouxe à minha província. Mas, declarar, como o nobre Ministro, que é um depósíto sagrado, e imediatamente dizer que está no mesmo caso que o pagamento a
Young é para mim extraordinário!
Eu já disse alguma coisa a respeito deste pagam~nto, e pedirei licença à
Câmara para dizer mais algumas palavras, que não serão sufocadas pelo rumor das
conversações dos nobres membros da Maioria; podem os nobres Deputados continuar a conversar. Hão de, assim mesmo, ouvir as minhas importunações. Levantarei a voz um pouco mais, ainda que os pulmões hajam de padecer.
Sr. Presidente, este negócio de Guilherme Young tem sido apresentado na
Casa debaixo de uma face que não é o verdadeiro_aspecto pelo qual deverá ser encarado; começou-se, talvez, olhando-se para os nossos bancos, e ve~do-se a multiplicidade de representantes que. não anuíam a este pagamento. Começou-se por
apresentar o negócio fora de toda a dúvida, por apresentá-lo como uma questão de
Poder a Poder, como uma disputa de competência entre o Poder Legislativo e o
Poder Judiciário; considerou-se o negócio como decidido irrevogavelmente pelo
Poder Judiciário, e o Poder Legislativo, obrigado, em virtude de princípios que
ainda não pude compreender, a ser mero executor das ordens dos meritíssimos
Desembargadores. Ora, Sr. Presiderlte, eu já disse em outra ocasião que não concebo que o Corpo Legislativo possa ser considerado como executor das ordens de
qualquer outro Poder.
Falou-se que o Poder Judiciário é independente, e logo que dá uma sentença condenando a Nação em um pagamento qualquer, ao Poder Legislativo cumpre somente marcar os fundos para este pagamento. Eu começarei fazendo ver à
Câmara qual a opinião manifestada pelo Poder Legislativo. Para isto bastar-me-á
ler o art. 31 da Lei de 4 de outubro de 1831, que diz:
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"Não será inscrita nem paga dívida alguma aos particulares por motivos de guerra externa ou interna sem autorização da Assembléia Geral."
Eu perguntarei à Câmara o que significa esta disposição legislativa, senão
que essa independência do Poder Judiciário não pode ir tão longe; que em matéria de dinheiro o Poder Legislativo é o único competente para votar, para sobrecarregar os contribuintes. Não compreendo. que em um País constitucional se possa
fazer uma só despesa, se possa despender um vintém no Tesouro Público, sem que
este vintém tenha sido votado pelo Corpo Legislativo, sem que se tenha votado a
autorização para se fazer esta despesa, e ao mesmo tempo decretada a maneira por
que o Governo há de havê-lo dos contribuintes.
Ora, já disse em outra ocasião o que se pratica na França a respeito de
reclamações de dinheiro dos particulares ao Governo. Estas reclamações são feitas
perante o Cqn:relho de Est!ldo; o Conselho de Estado institui um processo para verificar o direito dos reclamantes, e depois de verificada e decidida.a causa no Gonselho de Estado, o governo vem expor ao Corpo Legislativo tJUal a necessidade dc:Yserviço, e pedir um crédito para fazer a despesa; nesta ocasião o Corpo Legislativo exartüna, avalia as razões que teve o Conselho de Estado para tomar uma deliberação administrativa de semelhante natureza. Entre nós, Sr. Presidente, nenhuma
legislação há a este respeito, e é de deplorar que a fortuna pública esteja à mercê dos
particulares; não há legislação especial que marque a maneira por que se devem verificar estas indenizações por reclamações. Mas, muitos casos têm sucedido em que
se pratica de uma maneira análoga. Procede-se de uma maneira análoga todas as
vezes que vem um reclamante ao Corpo Legislativo pedir-lhe sobre tais e tais fundamentos uma certa e determinada quantia; o Corpo Legislativo ouve uma comissão
sua que lhe faz um relatório; examina o negócio; e muitas vezes vota imediatamente
os fundos ou manda liquidar a dívida. Eis os precedentes estabelecidos em alguns
casos pelo menos, por exemplo, nas indenizaçQes a dois cidadãos prejudicados na
Província da Bahia por ocasião da rebelião. Estas liquidações não são feitas perante
o Poder Legislativo, mas o sã'o administrativamente.
O Sr. Viana - É quando a Resolução estabelece.
O SR. OTTONI - Está enganado; a resoluçao que passou no Corpo Legislativo sobre o pagamento a dois cidadãos da Bahia nãO determinava a maneira por
que a liquidação devia ser feita, mas o governo mandou liquidar as perdas administrativamente.
Eu dizill que não temos direito a este respeito, só temos precedentes, usos.
Mas, pela falta de uma legislação especial, positiva, o nosso Poder Judiciário, prevalecendo-se de sua independência, tem-se arrogado este direito que é do Poder Legislativo, tem reconhecido reclamações que os particulares lhe fazem contra o Tesouro. Entretanto, muito reconhecida tem sido constantemente na Casa a disputa
sobre esta matéria, muitos cidadãos existem que têm obtido sentenças do Poder
Judiciário, e nem por isso a Câmara tem indenizado esses cidadãos das quantias a
que lhes dá direito a sentença do Poder Judiciário; se há alguns exemplos, como seja
o pagamento a Lourenço Antônio do Rego, a Resolução que passou a este respeito
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de nenhum modo reconheceu o princípio de que aquele pagamento, ou qualquer
outro deste gênero, se fazia em razão de o Corpo Legislativo não poder revogar as
decretações de fundos mandados pagar pelo Poder Judiciário. Eu desafio os nobres
Deputados que sustentam a opinião contrária para que me apresentem um ato do
Poder Legislativo reconhecendo este direito do Poder Judiciário.
Apontar-me-ão, por exemplo, a Resolução que mandou pagar a Lourenço
Antônio do Rego, que tinha obtido uma sentença do Poder Judiciário; mas eu direi
que esse cidadão não foi pago por ter uma sentença do Poder Judiciário; o Poder
Legislativo dispensou-se, para formar a sua convicção, de mandar instituir administrativamente um processo como mandou instituir a respeito dos dois cidadãos da
Bahia, mandou examinar o negócio por uma Comissão sua, e, em virtude desse
exame, conheceu o direito e decretou os fundos. Isto é neste caso o que poderão os
nobres Deputados apontar, mas não me apontarão, repito, um ato só do Poder
Legislativo pelo qual esteja explícita, ou mesmo implicitamente compreendido o
reconhecimento desta independência do Poder Judiciáiio no sentido que os nobres
Deputados apregoam.
Já se vê, pois, Sr. Presidente, que sou de voto que qualquer que seja a deliberação do Poder Judiciário, nos casos de reclamações desta natureza, o Poder
Legislativo tem os braços inteiramente soltos para votar conforme julgar de justiça,
de razão.
Mas, disse eu, começando a tratar desta questão, que havendo a opinião
que acabei de condenar, de que, decretando o Poder Judiciário semelhantes pagamentos, estava o Poder Legislativo, por esta decretação, obrigado a votar fundos,
alguém pensou considerar o caso de Guilherme Young exatamente nestes termos.
Ora, eu declaro que o caso de Guilherme Young não está nestes termos. Farei um
pequeno relatório do que ocorreu com este negócio.
Não autorizado por lei, o nobre Ministro da Guerra atual contratou à casa
de Guilherme Young a compra deste célebre armamento; no contrato que consta
dos autos -note-se que aparece um contrato e artigos aditivos; no contrato não se
estipula o prazo do pagamento, mas nos artigos aditivos feitos posteriormente estipulou-se que o pagamento seria feito, entre outras condições, no prazo de três,
seis, doze e dezoito meses.
Eu peço ã Câmara que note já esta circunstância de não estar especificado
no contrato originário o prazo em que o negociante devia exigir o valor da encomenda. Este prazo foi especificado em artigos aditivos de data posterior. Mas, recordar-se-á a Câmara que nesta Casa foi lida, pelo nobre Ministro da Guerra, uma atestação de Guilherme Young, na qual dizia que o nobre Ministro, ao fazer com ele
o contrato, tinha acrescentado, e ele Young tinha convindo, que o pagamento
poderia não ter lugar nos prazos fixados nos tais artigos aditivos de data posterior,
porquanto o nobre Ministro não estava autorizado por lei para fazer a encomenda.
Eu, como já disse em outra ocasião, aceito esta atestação tal qual foi lida
na Câmara, encerrando o que acabo de expor, e rejeito inteiramente o que então
se disse na tribuna a respeito da diferença entre esta atestação e aquela outra que
foi lida no Senado na ocasüro em que o nobre Ministro foi ali acusado por ter
feito esta encomenda ilegalmente. Desta tribuna se disse o ano passado que a ates405

tação lida no Senado era muito mais explícita, reconhecia inteiramente que o pretendente estava como que à disposição da eqüidade do Corpo Legislativo, porque
ele reconhecia que a encomenda lhe tinha sido feita com a declaração de que não
havia autorização para isto. Mas, já digo, rejeito tudo o que possa induzir a qualquer
diferença entre as duas atestações, considero-as idênticas, aceito a que foi lida na
Casa.
Ora, em virtude desta atestação, com que direito pode o reclamante pedir
juros de qualquer quantia que se lhe deva, ou que se julgue prejudicado? ... Mas eu,
sobre esta questão,. direi logo alguma coisa, agora continuarei no relatório.
Vieram as armas. E eu peço à Câmara que note bem que não foram os
Ministérios posteriores ao de 7 de abril que rejeitaram esta encomenda, que recusaram anuir ao pagamento dela; foi um Ministério anterior a 7 de abril, foi o Sr. Conde do Rio Pardo, atual Comandante das Armas do Rio Grande, e Ministro da Guerra
em 1830, que recusou aceitar este armamento pela razão de ter sido a encomenda
ilegalmente feita.
Já se vê, pois, que a dúvida a respeito da legalidade data de muito longe,
que teve em seu apoio todo o Ministério daquela época, porque uma medida desta
natureza não se tomaria pelo simples voto do Ministro da Guerra, havia de ser ouvido o Míilistro da Marinha, que é o atual, havia de ser ouvido o Ministro da Fazenda,
o Sr. Marquês de Barbacena, que era nessa época Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Já se vê, pois, que pessoas que não podem ser suspeitas de inimizade ao
nobre Ministro da Guerra manifestaram a sua opinião sobre a ilegalidade da encomenda do armamento. Mas o negociante a quem se tinha encomendado esse armamento obteve depositá-lo no Arsenal; concedeu-se-lhe isto como um favor por um
pequeno prazo, creio que por quinze dias. Suponho que, para que este negociante
tivesse qualquer direito posteriormente a fazer reclamações ao Governo do Brasil,
era preciso que ele não recebesse o seu armamento, recorresse ao direito de petição,
e até ao seu governo, para intervir no negócio,se acaso julgasse que a justiça tinha
sido ferida a seu respeito. Mas, o que fez este negociante? Reconhece, como depois
reconheceu, na atestação que leu o nobre Ministro (atestação que valeu a absolvição do nobre Ministro na Câmara dos Senadores) a ilegalidade do contrato, e aceita
o armamento. Começou vendendo uma porção dele no Rio de Janeiro; o Sr. Paula
Vasconcelos, atual Comandante das Armas da Corte, como nos autos se verifica,
comprou para o Arsenal de Guerra, de que era entã'o Diretor, uma porção de armas.
O restante destas armas o negociante envia para Lisboa, para Londres e para Constantinopla.
Mas, enfim, passaram-se dois ou três anos, as coisas foram mudando de
face, as antigas influências começaram a grimpar, e talvez que até espírito de partido, e até as dissensões da política, tudo animou o negociante e os seus protetores para intentarem, nã'o sei se em 1832 ou 33, um processo contra a Fazenda Pública, pelos prejuízos de perdas e danos. Eu não analisarei este processo, já flz ver
que não dou peso algum a qualquer deliberação do Poder Judiciário a este respeito,
por julgá-lo incompetente. Mas o processo foi o ano passado analisado nesta Casa
com muita sabedoria pelo nobre Deputado, o Sr. Montezuma, cuja ausência eu
muito deploro nesta ocasião.
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E, antes de passar adiante, permita-me V.Exa. que, falando no nome do
Sr. Montezuma, diga que, talvez para evitar que a sua voz eloqüente se fizesse ouvir
da Câmara e do País, em discussões escandalosas como esta, é que o Ministério
atual teve a pequenez de demorar a demissão do enviado extraordinário em Londres
e dá-la em tempo que o Sr. Mootezuma não pudesse mais, na presente Sessão, tomar
parte nos debates do Corpo Legislativo. Ou o Ministério atual tinha confiança no
Sr. Montezuma, ou não; se não tinha, deveria, para ser leal, demiti-lo no momento
em que subiu ao Poder, e não demorar assim uns 3 meses para o demitir, em época
em que o Sr. Montezuma não pudesse vir aqui justificar-se das insinuações que contra ele se tem feito, não pudesse desmascarar o Ministério atual, e tomar parte em
discussões escandalosas como esta... Mas deixemos isto.
O nobre Deputado, o Sr. Montezuma, analisou o processo feito perante o
Poder Judiciário, por uma maneira que eu, de certo, nem de longe poderia imitar;
mas eu apelo para a memória da Câmara, que se recorde de tudo quanto esse ilustre orador ponderou de defeitos em semelhante processo; eu o aceito para o meu
relatório.
O Poder Judiciário condenou a Nação; mas, pergunto: qual foi o efeito
desta sentença? Porventura seguiu o reclamante os termos ordinários? Não. Reconheceu o primeiro que eu tenho sustentado nesta Casa, isto é, que por uma simples declaração do Poder Judiciário não estava ninguém autorizado para entrar na
liquidação das perdas e danos que a sentença lhe tinha concedido.
Recorreu, pois, ao Corpo Legislativo, veio pedir ao Corpo Legislativo, o
quê, Senhores? A sanção daquela sentença. A Resolução, portanto, desse impetrante de vir ao Corpo Legislativo antes de ter procedido a uma execução ou ação da
liquidação, depois de ter obtido sentença, condenando a Nação em perdas e danos,
reconhece que o Poder Judiciário não é o competente para tomar resoluções semelhantes. Procurou, pois, a Câmara dos Deputados.
A Câmara dos Deputados, na Lei de 1837, reconheceu o direito de se pagar
perdas e danos a este indivíduo; mas diferentes são as causas que podem ter concorrido para a deliberação da Câmara. Na Resolução por maneira nenhuma está sancionado que fosse por princípios de rigorosa justiça, e não por eqüidade. Mas passou
essa Resolução, autorizou o governo para mandar liquidar perdas e danos que tivesse este reclamante; é uma das Resoluções com que encetou a política de 19 de setembro a Maioria de 183 7; e creio que é uma das primeiras que o nobre Ministro da
Fazenda teve a glória de sancionar. Mas vejamos como o nobre Ministro executou
esta Resolução do Corpo Legislativo:
Nomeou comissários para procederem à liquidação. Por parte do reclamante, igual nomeação se fez. Eu rogo a V.Exa. que haja de mandar-me os autos para ler
a opinião dos árbitros.
(É satisfeito. Depois de ler alguns lugares dos autos continua.)
Eu queria ler um período em que a Comissão dos Árbitros diz que este
negócio foi todo em favor do Governo. Que os obséquios foram todos de parte de
Guilherme Young. Não acho este período; mas creio que, pelo período da sentença,
ou antes pelo essencial da sentença que acabo de ler, se vê que não existe nenhuma
Resolução do Poder Judiciário a respeito da liquidação. Os árbitros nomeados não
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se julgaram obrigados s~não a declarar a sua opinião sobre os dois pontos que mencionei. O reclamante queria, além do juro legal do valor das perdas, um juro mais
forte, atendendo a que ajuntou nos autos letras pelas quais pretendeu provar que pagava um por cento de prêmio de certas quantias que não se sabe se eram para este
fim ou se para outro qualquer.
Sobre esta questão, os árbitros, de comum acordo, tiveram a bondade de
não condenar a Nação em um juro mais forte que o legal, assim como também declararam, quanto às indenizações pela ruína do crédito comercial da· casa, que elas
não tinham lugar. Se houvesse tais indenizações, talvez isto apressasse a nossa bancarrota, porque os cálculos prováveis de uma casa de crédito comercial podiam buscar-se na Casa de Rotschild. E como toda a satisfação em caso de dúvida deve ser
sempre em favor do ofendido, podia-se pedir 20 ou 30 milhões de libras. Mas o caso
é que a Comissão Arbitral decidiu estes dois pontos. Quanto ao outro, disse que não
se julgava obrigada ou chamada a interpor juízo a respeito dele, isto é, sobre a liquidação, porque, decididos estes dois p<;mtos, teria de liquidar esta conta corrente
organizada no Tesouro. Era preciso, para que os árbitros fizessem o seu dever, que
eles liquidassem, avaliassem a importância de cada uma das parcelas. A Câmara estava, sem dúvida, persuadida que isto tinha tido lugar, até porque o nobre Deputado, que foi contador do Tesouro, muitas vezes nos tem repetido aqui os nomes
dos árbitros, nomes sem dúvida respeitáveis, como o Sr. Francisco Cordeiro da Silva Torres, o Sr. Frutuoso Luiz da Motta e outros. Mas, tem-se apresentado os nomes
destes cidadãos como se eles tivessem avaliado a moralidade das parcelas, tivessem
examinado, verificado o direito da parte; mas a sentença nada diz a este respeito.
Portanto, terei de perguntar mesmo aos Srs. Deputados,. que são de opinião que as
sentenças do Poder Judiciário são para nós uma ordem, se temos uma liquidação
feita pelo Poder Judiciário. Não. Temos uma conta organizada na Contadoria Geral
do Tesouro, e nada mais.
Mas como foi esta conta organizada na Contadoria Geral? Eu devo louvar
muito o zelo que dos autos se conhece que os diferentes empregados da Contadoria
puseram em preencher o seu dever. Mas como o fizeram? Sem dúvida em conseqüência das ordens do Tribunal se limitaram a somar algarismos...
O Sr. Viana -Há sentença; organizou-se a conta que manda indenizar por
perdas e danos.
O SR. OTTONI... - é o contrário do que dizem os autos; eu declaro à Câmara quais são as parcelas de que se compõe esta conta corrente ...
(O Sr. Viana dá um aparte inaudivel.)
O SR. OTTONI- Não noto isto, perdoe-me; o nobre Deputado raciocina
muito mal; eu não quero pôr dúvida sobre a probidade de nenhum dos membros do
Tribunal, nem costumo pôr dúvida sobre a probidade das pessoas que a têm, como
julgo que são todos os membros do Tribunal; tenho muitos adversários, e sou o primeiro a reconhecer a sua probidade; quando duvido, tenho motivos, e costumo
apresentá-los.
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Mas a conta compõe-se de diferentes adições: contas de negociantes de
Londres, lista de armamento enviado por vários negociantes de Londres importando
em tanto; contas-correntes de comissão dos correspondentes de Guilherme Young
& Filhos nas diferentes praças da Europa, em Lisboa, em Londres, em Constantinopla etc.
Na primeira conta apresentada ao Tesouro faltava ainda a de certa porção
de armamento que estava por vender em Constantinopla, mas creio que posteriormente veio. Mandaram a toda pressa que vendessem lá pelo que fosse, e veio de lá
uma· conta. Havia essa falta, alguns pequenos enganos. Mas antes de somarem as
adições começou-se a contar os juros.
Não me atrevo a emitir a minha opinião se acaso na conversão das libras
esterlinas para' o nosso dinheiro se seguiram exatamente as bases do contrato. Eu principiei a examinar esta questão, mas não me sobrou tempo, os autos são muito volumosos. Examinei esses papéis há muitos dias quando começou esta discussão. Ela
ficou adiada, não continuei" o exame. Portanto, não examinei bem. Mas suponhamos que esta conversão esteja inteiramente de acordo com o espírito do contrato.
Somaram-se os juros, carregaram-se os juros.
Eis aqui o que fez a Contadoria. Eis aqui o que a Comissão arbitral deu por
feito: ela disse que foi chamada só para decidir se o juro legal era somente o que o
Governo devia pagar, ou se o Governo devia pagar também uma indenização pela
ruína do crédito comercial da casa. Que, quanto ao mais, não foi chamada. Ora,
quanto ao mais é que eu achava que a Comissão tinha sido especialmente chamada;
do c.ontrário para que. o nome de árbitros? De liquidação? Não está entendido por
este nome quais eram as funções da Comissão? ...
O Sr. Viana - Quem é o culpado?

O SR. OTTONI - O Ministro que nomeou esses árbitros, que não lhes deu
instruções. Pois, Sr. Presidente, em questões desta natureza, em que a Fazenda
Pública foi assim comprometida ....
O Sr. Nunes Machado - Havia uma sentença ...

O SR. OTTONI - Pois o Ministro não podia dar instruções? ...
O Sr. Viana - Não podia.

O SR. OTTONI- Pois nem o Procurador-fiscal? ...
O Sr. Nunes Machado - Não.

O SR. OTTONI - Pois eu assentava que o Procurador-fiscal podia ser
ativado pelo Ministro da Fazenda. Entretanto. aceitou-se tudo, nem se recorreu da
sentença dos árbitros!
Ora, eu disse que o Poder Judiciário não tinha direito de dar esta sentença,
e como estou persuadido que estas liquidações devem ser feitas administrativa-
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mente, entendo que o negócio não está acabado; que, como os Comissários, árbitros
nomeados pelo Governo, declaram que não procederam a exame algum sobre a
moralidade desta conta extraordinária, o Corpo Legislativo, para salvar o seu
próprio decoro, deve mandar examinar por uma Comissão sua este processo, mandar verificar esta liquidação. Estou certo de que esta idéia não passará. Consta mesmo
que este objeto foi um dos que já se discutiram nas reuniões que o Ministério tem
multiplicado. Por conseqüência, creio que nos bancos da nobre Maioria estou vendo
muitos nobres Deputados que votariam comigo se acaso o Ministério não tivesse
tido a indiscrição de fazer desta questão uma questão·ministerial. Entretanto, estão
agastados, temem que este Ministério salvador se dissolva. Por conseqüência, este
seu voto. Alguns nobres Deputados têm declarado na Casa que, tratando-se de
questões ministeriais, sacrificarão em certos casos as suas convicções, e eu desejava
que esses nobres Deputados pesassem bem os inconvenientes de sacrifícios desta
natureza, e sobretudo em questões como esta.
Sr. Presidente, não são as palavras que estou soltando tiradas da minha
imaginação; o interesse que o nobre Ministro da Guerra, que o nobre Ministro da
Fazenda tomam neste negócio é evidente, não é escondido; mas se acaso fosse
preciso uma nova prova para mostrar interesse, eu apelaria para o discurso do nobre
Deputado pela Paraíba proferido ontem. O nobre Deputado disse: "O nobre Ministro dá Guerra faz o seu dever, mas eu não sirvo ao nobre Ministro da Guerra."
O Sr. Carneiro da Cunha - Eu não disse que o nobre Ministro me pediu,
disse que o nobre Ministro pedia que se pagasse a dívida, porque foi quem a contraiu; mas não me pediu.

O SR. OTTONI - Eu louvo muito o nobre Deputado que, apesar de ser
ministerial, não cedeu aos desejos do Ministério para fazer passar esta resolução; e
espero que muitos outros nobres Deputados imitem este comportamento; há muitos
outros que pensam como nós nesta questão, mas lá vão jungidos ao carro ministerial...
(Um Sr. Deputado dá um aparte inaudz'vel.)

O SR. OTTONI - A expressão é um pouco forte, eu a retiro ...
O Sr. Nunes Machado - Pode ir.

O SR. OTTONI - Lamento mesmo que se diga que pode ir; que o nobre
Deputado pelo seu espírito neste caso de mal entendido cavalheirismo se apressasse
em subscrever esta emenda ...
O Sr. Nunes Machado- É argumento muito forte contra si.

O SR. OTTONI - Concordo, e por isso mesmo lamento mais que o nobre
Deputado se apressasse em assiná-la. Por que razão o nobre Ministro não assinou a
emenda? Ou então por que não mandou a algum dos nobres Deputados seus mais
íntimos aliados? ...
410

O Sr. Clemente Pereira (Ministro da Guerra) - Ele também é íntimo
aliado.
O SR. OTTONI - Perdoe-me o nobre Deputado por Pernambuco, em
muitos casos tem-se afastado da Maioria ministerial; por conseqüência, era mais
natural que o nobre Ministro da Guerra, ou algum dos nobres Deputados ...
O Sr. Nunes Machado -Eu sou amigo dele.

O SR. OTTONI - Mas não foi por amizade, foi por espírito de mal entendido cavalheirismo; era melhor que o nobre Ministro da Guerra mesmo subscrevesse
a emenda. Mas o que quis provar é que o interesse do nobre Ministro da Guerra está
patente; que é questão ministerial, parece-me que já resolvida; e que, por conseqüência, a discussão é ociosa.
Mas, considerando a discussão inteiramente ociosa, eu ouso propor uma
espécie de transação a uma parte considerável da nobre Maioria, que estou certo que
se arrepia contra este escândalo. Os nobres Membros desejam atender ao Ministério,
desejam dar este crédito em que o Ministério é tão interessado; pois dêem-lho,
porém atendam a um verdadeiro direito que tem a Casa; entendam a Resolução
como ela deve ser entendida. Considerem muito embora esta conta como uma
boa conta, mas atendam que nesta conta entra uma grande porção de juros; que
estes juros não são contados somente do capital despendido pelo negociante, mas
do capital da extraordinária comissão de 15 por cento.
Note a Câmara quanto é extraordinário isto: a encomenda para mandar vir
o armamento, para_comprá-lo em Londres, a indenização dos trabalhos da agência,
ou da encomenda simplesmente na Inglaterra é de 15%; estes 15% são contemplados
na conta como capital, propriedade do negociante encomendador, e sobre estas
somas carregam-se os juros. Já se vê pois que somente aqui há um escândalo em
exigir-se juros destes 15%, além de uma comissão extraordinária, para não qualificar de outra maneira. Já se vê pois que a Nação paga indevidamente uma quantia
que não podia ser liquidada em boa razão, em boa consciência, que os árbitros que
estão assinados nesta sentença não a liquidariam por esta maneira se eles se julgassem chamados para irem fazer a liquidação.
Há uma outra parcela aqui englobada que avulta muito, é em geral dos
juros. Pois, Senhores, declarando os encomendantes que quando fizeram encomendas estavam certos que não haviam de ser pagos dentro dos prazos estipulados nos
artigos aditivos do contrato, como querem cobrar os juros desde o momento em
que se venceram os prazos de 6, 9, 12 e 18 meses? Ora, havendo este atestado dos
reclamantes, declarando a demora a que eles se comprometiam, vejamos a quanto
poderiam montar os juros.
A encomenda é feita em fins de 1829. O nobre Ministro declara que não
tinha dinheiro para pagá-la na Lei do Orçamento que principiava em 1~ de julho
de 1830 e fmdava no último dia de junho de 1831. Note-se que já dentro do ano financeiro desta Lei poderiam vencer-se os prazos; mas o nobre Ministro declarou na
ocasião que não podia pagar, disse que era possível haver demora, isto é, que era
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possível que o tempo mais próximo em que o negociante podia esperar pelo dinheiro era durante a Lei do Orçamento de 1831/1832; porque a Lei do Orçamento
findava em julho de 1831, o nobre Ministro não tinha dinheiro, por conseqüência
só podia na Lei do Orçamento seguinte ter este dinheiro ...
O Sr. Ministro da Guerra - Não podia pedir um crédito?

O SR. OTTONI - Mas se podia pedir um qédito, o nobre Ministro previa
a hipótese de lhe ser negado, porque se podia pedir um crédito e contar com ele
para que se acautelou com o negociante? Para que lhe disse que era possível que não
fosse pago? Por conseqüência, o nobre Ministro não imaginava o recurso do crédito,
ou imaginava que a Maioria eleita em 1828, que significava uma reprovação da
política do nobre Ministro ...
O Sr. Ministro da Guerra- Se lá chegássemos havíamos de ver.

O SR. OTTONI - Essa Maioria declarou na Fala do Trono que condenava a política do nobre Ministro; e o nobre Ministro dizendo que "se lá chegássemos havíamos de ver", parece-me que tinha outrqs meios de ter Maioria ... Não
sei se isto é muito moral, o certo é que, em vista desta Maioria nomeada em 1828,
o nobre Ministro declarou ao negociante encomendante que não podia pagar nos
prazos estipulados nos artigos aditivos ao contrato, e a parte comprometeu-se a
esperar dois ou três anos (quero que não sejam seis ou oito). Mas quando se começa
a cobrar o juro? Desde o vencimento dos prazos, quando no contrato estava compreendida a promessa de dar este dinheiro sem prêmio. Já se vê pois, que, no título
desta liquidação, há uma quantia de juros exorbitantes, e é uma iniqüidade pagá-la.
Ora, sendo isto assim, vejamos qual é a transação razoável que eu proponho à parte da Maioria que considero julgar esse pagamento tão iníquo, tão injusto
como eu próprio, e que se não se declara com a mesma energia com que eu me declaro é por atenção ao nobre Ministro da Fazenda, ao nobre Ministro da Guerra, e
aos outros seus colegas. A transação é esta: aceite ao menos a emenda do nobre
Deputado pelo Ceará que manda pagar em apólices aopar. Rejeitar esta emenda suponho que não será muito próprio da dignidade da Câmara. Dívidas legítimas, dívidas cuja origem não era equívoca, como esta, pela Resolução de 1827 foram mandadas pagar com apólices ao par, e em época em que as apólices valiam menos do que
valem hoje. Suponho que está sobre a Mesa o voto separado do Sr. Castro e Silva; e
se não está eu o ofereço como emenda.
Parece-me que esta emenda é de evidente justiça. Eu não pretendo votar
por coisa alguma, não julgo que haja uma dívida legítima; mas, vendo que vai pas·
sar esta Resolução, ofereço este corretivo.
Sr. Presidente, já nesta Casa se nos têm até ameaçado com o Governo in·
glês, o nobre Deputado pelo Piauí, a última vez que entrou em discussão a resolução, nos disse que isto já era negócio de Governo a Governo; ora, é de admirar que o
Governo, que por intermédio do nobre Ministro da Fazenda, tem blasonado de
saber resistir às insinuações do estrangeiro, se apresse em impor à Maioria da Câmara dos Deputados resoluções desta natureza, com o pretexto .das reclamações do
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Governo inglês. Era mais nobre que o Ministério discutisse sisudamente com o Governo inglês o mérito das reclamações; era mais nobre que lhe fizesse ver que o
negócio estava afeto ao Poder Legislativo; e que, estando afeto ao Poder Legislativo, não se tinham esgotados todos os recursos; e mesmo fize'l>se ver, se acaso não
valesse isto, que as ameaças do Governo inglês não poderiam de modo algum modificar o voto do Corpo Legislativo, pois que devia supor-se que sempre ia de acordo
com os princípios de justiça. Mas o Ministério, depois de suas bravatas - que sabe
defender a dignidade nacional etc., - impõe resoluções desta natureza à Maioria que
as sustenta, debaixo do pretexto de reclamações do Governo inglês!
Eu desejara ler estas notas diplomáticas. Não há encarregado de negócios
algum que não costume dirigir notas ou memorandum quando qualquer súdito de
sua Nação tem a fazer diligências perante qualquer autoridade do País; é um caso
muito usual e ordinário. Todos os diplomatas se interessam em que se faça justiça
aos súditos da Nação que representam. É natural que o encarregado de negócios da
Inglaterra tenha feito estas solicitações mais arniudemente, em razão da opinião
errônea que tem aparecido no Corpo Legislativo de que uma vez feita a condenação pelo Poder Judiciário não há mais recurso, e o Corpo Legislativo é obrigado a
decretar os fundos. É talvez por este princípio errôneo, por dizer-se que o negócio
passou em julgado; mas, se passou ou não passou, não compete ao Governo inglês
decidir, é a nós que compete interpretar a Constituição e executá-la. É isto o que o
Governo devia ter respondido a essas notas antes de passar adiante.
Não deixarei de notar à Câmara a mconveniência de deixar passar um tal
princípio de que dois desembargadores podem condenar a Nação em milhares de
contos; as conseqüências podem ser muito fatais. Então muitas notas, e notas muito
enérgicas apareceram talvez de parte do Governo britânico a favor de súditos seus,
e não será difícil ao Governo britânico obter sentenças contra o Tesouro público
para indenizações de prejuízos sofridos no Pará, Maranhão etc. Dado o caso de que,
havendo sentença de desembargadores, imediatamente o negócio passou em julgado,
e a Nação é obrigada a pagar e o Corpo Legislativo a votar os fundos, a bolsa do
Brasil fica à discrição ... talvez possa dizer do Governo britânico, porque os desembargadores ... Enfim, respeito muito a classe da magistratura, concordo em que tem
melhorado muito, em que muito se tem moralizado de certo tempo a esta parte,
mas não julgo que sejam todos incorruptíveis; e, Sr. Presidente, é certo que, dados
certos patronos, pode haver certeza de que hão de ser decididos negócios de certo e
determinado modo. Mesmo a Relação do Rio de Janeiro, que é muito ilustrada e
independente, tem dado sentenças, cuja justiça é muito difícil de explicar, _sobretudo quando há certas pessoas interessadas, o nobre Ministro da Guerra, por exemplo, que é muito ativo em promover negócios judiciários, e acabou de obter da
Relação uma sentença que me pareceu extraordinária, para reduzir ao cativeiro cento
e tantos homens que seu verdadeiro senhor havia declarado em testamento que ficavam livres. Eu não me atrevo a dizer que a sentença foi injusta, mas pareceu-me
extraordinária. Portanto, tenho muito medo de entregar assim a fortuna pública à
discrição de dois ou três juízes. Sr. Presidente, tenho dado o meu voto a respeito
da questão de Guilherme Young.
Há muitíssimas outras emendas; não sei se votarei por alguma delas, por
413

ora, não estou resolvido; entretanto, a maior parte delas, algumas delas estão em circunstâncias muito melhores do que a de Guilherme Young, muitíssimo melhores.
Maravilho-me de que o nobre Ministro da Fazenda, mostrando tanto interesse, por
exemplo, pelo pagamento de Guilherme Young, dissesse que não havia ainda examinado os papéis, por exemplo, de ... (inaudz'vel.) Ora, o nobre Ministro disse aqui
em outra ocasião que os tinha examinado, e que era a conta a mais bem organizada, e mais documentada e regularizada que tinha aparecido no Tesouro. Isto declarou o Sr. Ministro, creio que interpelado pelo Sr. Deputado da Paraíba; mas
esqueceu-se perfeitamente disto, e vem dizer que não examinou senão os papéis
de Guilherme Young! Há aqui, por exemplo, um pagamento a Henrique Cruz Pinto;
não posso avaliar a origem desta dívida, porque não examinei os papéis; mas creio
que este homem, se acaso requeresse às Cortes portuguesas uma indenização dos
prejuízos que teve, fazendo guerra aos rebeldes que queriam a independência, havia
de ser atendido. Formou uma companhia na Bahia com que fez a guerra aos rebeldes, auxiliando o General da legalidade, Madeira... Não sei se será pelos prejuízos
que teve nessa ocasião que pede indenização.
O Sr. Marinho - É.

O SR. OTTONI - Enfnn, chegou o tempo... O nobre Ministro da Fazenda há de apoiar isto também para continuar a merecer os elogios do Sr. José
Antônio de Magalhães nas cortes portuguesas. O nobre Ministro deve indicar também o pagamento aos herdeiros do Comendador Meireles, que creio que ... dizem
muitos que com consentimento do proprietário; mas enfnn, está liquidado pelo
Poder Judiciário, existe uma sentença... chegou o tempo ... é uma embarcação apresada por Lord Cochrane.
Um Sr. deputado- Se foi apresada injustamente ...

O SR. OTTONI - O que noto é que foram injustas todas as apreensões que
os rebeldes fizeram contra a mãe-pátria.
Antes de terminar o meu discurso, não posso deixar de pedir licença ao
nobre Deputado da Paraíba para requerer à Casa que suspenda o seu juízo a respeito de algumas proposições que o nobre Deputado avanço~u ontem acerca de um
empregado da Paraíba, mencionado por ele. Faço isto para tomar a defesa de um
amigo ausente, o Sr. Deputado Coelho Bastos. A Câmara se recordará de que, em
uma das sessões anteriores, dizendo o nobre Deputado da Paraíba que pretendia
fazer uma acusação contra este mesmo empregado, o nobre Deputado, Sr. Coelho
Bastos - isto foi em meados de agosto - pediu a palavra, e rogou ao nobre Deputado que apresentasse os documentos, e quanto antes fizesse suas censuras, porque ele pretendia defender aquele empregado seu amigo, e· mostrar que não eram
justas as censuras do nobre Deputado, dizendo que fazia esta rogativa porque suas
circunstâncias especiais o obrigavam a retirar-se antes de terminar a sessão. Melhor
fora que o nobre Deputado tivesse. apresentado esses documentos quando o meu
nobre amigo, o Sr. Coelho Bastos, podia dizer sobre eles alguma coisa.
414

CENSURA AO MINISTÉRIO
Debate com vários deputados, inclusive
Rodrigues Torres, seu antigo mestre

Sessão em 4 de maio de 1841
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, se há alguma coisa que possa bem caracterizar as tendências desgraçadas da época em que vivemos, é, sem dúvida, a calma e
a indiferença com que na sessão de antes de ontem foram ouvidas na Câmara dos
Deputados muitas das proposições emitidas pelo nobre Deputado que ~m último
lugar falou acerca deste requerimento. Eu lamento, Sr. Presidente, que apenas aparecesse no Jornal da Casa um extrato defeituoso do discurso do nobre Deputado,
que não aparecem as frases extraordinárias que ele enunciou. Sinto mesmo que
se não pudessem escrever os ademanes como que insultuosos com que o nobre
Deputado se dirigiu às vítimas da perseguição atrabiliária do déspota da Paraíba!

O Sr. Rodrigues Torres - Déspota porque levou um tiro! Peço a palavra.
O SR. OTTONI - (Com força.) Não é porque levou um tiro; o nobre
Deputado sabe o que é ser déspota, o nobre Deputado sabe que os seus correligionários políticos ainda nesta sessão portaram-se de tal maneira, tratando-se de um
assunto análogo em suas circunstâncias ao atentado que ocorreu na Para1ba, que
lhes não ficou o direito para soltarem semelhantes apartes. (Apoiados.) O fato ocorrido na Província do Ceará não foi um fato isolado, que todas as circunstâncias pu•
dessem fazer crer quê era filho da vindita particular de um indivíduo; não, Sr. Presidente, não era isto que tinha ocorrido no Ceará; era um partido político que ostensivamente fazia oposição ao Presidente da Província; era um partido que, rodeando-se de alguns militares insubordinados, invadiu a casa onde habitava o Presidente
da Província, Delegado do Imperador, e assestou contra ele, contra a autoridade,
os bacamartes e as pistolas! E como foi qualificado na Câmara dos Deputados esta
tentativa de assassinato, contra o Presidente do Ceará? Tudo foi qualificado pelo
lado do nobre Deputado que me dá o aparte como resistência legal! (Apoiados.)
Fala-se nesta Casa que, quando os agentes do poder provocavam o povo, que quando os agentes do poder cometiam arbitrariedades, os resultados eram aqueles.
Sr. Presidente, não foi só o nobre Deputado e o seu lado que assim justificaram os assassinos do Senador Alencar. O governo se apressou a galardoá-los!
Alguns indivíduos, implicados nessa tentativa horrível, passearam impunes pela
Capital do Império, foram enviados para as Provi'ncias como que irrisão contra a
Constituição e contra as leis, e apenas chegados às Províncias deram-se-lhes coman415

dos, apareceram em vistosas paradas comandando as tropas que há pouco haviam
insubordinado para assassinarem o Presidente da Província do Ceará.
O nobre Ministro da Guerra, interpelado sobre estes fatos extraordinários,
teve de recorrer à miserável evasiva que, se acaso um ou outro desses militares tinham sido postos em liberdade no Ceará, se se lhes tinham entregue comandos importantes, era porque o Presidente da Província não entendia bem o Código, é porque não sabia quais os efeitos de uma ordem de habeas corpus. Tal foi o modo com
que o Sr. Ministro da Guerra quis justificar o governo de ter mandado, como por
escárnio>, à Província do Ceará, como por escárnio à Constituição e às Leis, tomar
comandos importantes, homens que há pouco tinham largado o bacamarte que
desfecharam contra a primeira autoridade da Província!
Mas, Sr. Presidente, isto diziam os nobres Deputados, é filho do desespero
o partido que é levado ao desespero pelos despotismos de uma autoridade, pelas
suas violências, não pode deixar de recorrer a semelhantes meios!
Entretanto, aparece agora na Parafba um fato desgraçado, um fato que o
Partido da Oposição não pode deixar de deplorar altamente, e que veio dar força a
este governo imoral que oprime o Brasil: o Governo apressa-se em explorar a mina,
o governo e alguns de seus correligionários apressam-se em querer fazer um partido
inteiro solidário da responsabilidade de um fato que, provavelmente é só filho da
vindita isolada de um homem! E quando se lança ao governo em rosto os seus atos
de iniqüidade, quando se clama contra as violências por ele praticadas contra a
Constituição e as Leis, quando, por causa destas violências e atentados se qualifica, como deve ser qualificado o déspota da Parruba, diz-se com irrisão: será déspota
porque levou um tiro?! Oh! Sr. Presidente, se há alguma coisa que possa bem caracterizar as tendências desgraçadas da época em que vivemos, é o aparte do nobre
Deputado pelo Rio de Janeiro, ex-redator do "Independente':
O Sr. Rodrigues To"es- Eu respondo-lhe que o discurso do ex-redator da
"Sentinela do Se"o "mostra bem quais são as tendências do seu partido.
(Este aparte é proferido no meio de grande sussu"o e agitação. Ouvem-se
algumas vozes de ordem, ordem! O Sr. Presidente faz ao orador algumas advertências inaudz'veis.)

O SR. OTTONI - O nobre Deputado pode dar apartes e eu não os poderei
repelir? ... Mas V. Exa. não consente ...
O Sr. Presidente - O Regimento pr01be que se traga alusões que importem
falta de urbanidade para com os membros da Casa.

O SR. OTTONI - Eu confesso que o aparte do nobre Deputado ofendeume sumamente; não sei como se possa guardar o sangue frio quando se diz a um
Deputado que classifica um Presidente de déspota, só porque levou um tiro! Não
sei ... mas o nobre Deputado pediu a palavra, eu espero que ele se explique.
Sr. Presidente, creio que, respondendo ao aparte do nobre Deputado do
Rio de Janeiro, fiz ver a diferença extraordinária entre o atentado praticado no Cea416

rá e o atentado que se cometeu na Paraíba, atentado que eu deploro e que é como
uma nova mina que o Governo veio explorar em proveito seu, em sua conveniência,
para poder continuar no odioso sistema de terror em que o Ministério atual procura
fundar seu poderio e perpetuar seu mando. Agora continuarei a analisar o modo
por que a este respeito procederam os dois nobres Deputados que falaram por último sobre o requerimento.
Sr. Presidente, o que é que pode justificar a linguagem de que se serviram dois nobres Deputados pela Paraíba, classificando como um partido de assassinos todos os homens cujas idéias políticas se não conformam na Paraíba, com as
do Sr. Pedro Chaves?

O Sr. Veiga Pessoa - Não há tal.
O SR. OITONI - Pois, porventura, na Para.J.ba não há homens de bem senão o Sr. Veiga Pessoa e seus amigos?

(O Sr. Carneiro da Cunha dá um aparte inaudível.)
O Sr. Veiga Pessoa - ... são cinco ou seis.
O SR. OTTONI - Isso é uma retratação da parte do nobre Deputado. Mas
quem são esses 5 ou 6?

O Sr. Veiga Pessoa - São os chefes.
O SR. OTTONI - Quais chefes?

O Sr. Veiga Pessoa - Os que mandaram assassinar.
O SR. OITONI - E o nobre Deputado sabe quem foram? Eu ouço dizer
que é uma calúnia ...
Sr. Presidente, o Presidente da Para1ba ía acompanhado de seus amigos
passar o dia em um engenho (eis o que os documentos oficiais provam), de uma
mata desfecham-se dois ou mais tiros, e então seus amigos, os que tinham mar1dado
convidar o Presidente da Paraíba, armam-se, arvoram-se em autoridade pública; os
escravos de uma das fazendas para onde o Presidente se dirigia fazem as vyze;; de
força pública; vão procurar nas imediações do lugar...
·

O Sr. Carneiro da CUnha - Todos os cidadãos se devem prestar em uma
ocasião dessas.
O SR. OITONI - Em uma das peças oficiais diz-se que os escravos foram
empregados nesta diligência, não sei que sejam cidadãos.
Mas, como dizia, no dia seguinte ou nos imediatos, prende-se um indivíduo ...
417

O Sr. Navarro - Não é um indivíduo, são cinco homens mandados para
isso; está tudo descoberto.

O SR. OTTONI- Não está tal descoberto, o Poder Judiciário que é o competente para o dizer ainda não disse (apoiados), e ainda quando disso soubesse, não
tenho visto senão o ódio comprovado de um partido que serve ao Presidente da Província para perder seus inimigos políticos; ainda que disso soubéssemos, ninguém
autorizava um Deputado a taxar todos os indivíduos que cooperaram para ele não
estar nesta tribuna como compreendidos neste assassinato. Os nobres Deputados
pela Para1ba são altamente suspeitos quando assim classificam seus inimigos.
O Sr. Carneiro da Cunha - Somos tão suspeitos como o senhor.

O SR. OTTONI - Não é possível que a justiça da Câmara, que a justiça da
maioria aonde se sentam os nobres Deputados, a deixe acreditar insinuações desta
natureza. Os nobres Deputados são suspeitos ...
O Sr. Carneiro da Cunha -Como o nobre Deputado.

O SR. OTTONI- Sobre a questão ...
O Sr. Veiga Pessoa- Suspeito de assassinato!

O SR. OTTONI - O Sr. Deputado pela Paraíba diz que o Partido da OpoSiçao na Paratba, composto só de homens perversos, mandou assassinar o Presidente; o Partido da Oposição deve justificar-se, deve mostrar que os nobres Deputados nenhum dado têm, nenhum argumento têm para o afirmarem; são altamente
suspeitos ...
(O Sr. Veiga Pessoa dá um aparte inaud(vel. Sussurro. O Sr. Presidente reclama a atenção.)
O Sr. Carneiro da Cunha - É necessário que V. Exa. advirta ao nobre
Deputado que não insulte aos demais, porque eu não o sofro!...

O SR. OTTONI - O nobre Deputado creio que não entendeu a minha frase; eu disse que os nobres Deputados eram suspeitos julgando seus inimigos ...
O Sr. Carneiro da Cunha- Suspeitos do assassinato.

O SR. OTTONI- É uma ilação absurda.
(Apoiados.) Creio que nenhum
Sr. Deputado devia tirar tal ilação das minhas palavras. Eu disse que eram suspeitos quando estigmatizavam seus inimigos, que não eram juízes competentes porque
estão ofendidos; isto faz muita diferença.
Sr. Presidente, eu acabo de receber uma carta da Para1ba na qual se dão al418

guns pormenores a respeito deste acontecimento. Eu peço licença à Câmara para ler
esta carta, ela servirá como de um princípio de protesto contra as recriminações
que foram feitas pelo nobre Deputado da Paraiba. Não mencionarei o nome da pessoa que a escreve, não a quero expor a novas perseguições; é um indivíduo que até
creio que não está complicado neste acontecimento. Esta carta é uma asserção
como a dos nobres Deputados: talvez que as circunstâncias que ela apresenta, e
mesmo os documentos que a acompanham devam fazer com que o que ela refere
tenha mais peso do que as reclamações dos nobres Deputados.
Depois de pedir-me na sua carta que eu houvesse de encarregar-me da defesa dos paraibanos oprimidos, continua assim este cidadão:
"Já são bem sabidas as perseguições com que nos tem mimoseado o célebre Presidente Pedro Chaves; ninguém tem escapado das prepotências desse homem, que, entregue todo a uma roda infame, vingativa e perversa, da qual tem seu
lugar o Inspetor da Tesouraria etc., etc.; ele com essa camarilha decretaram o recrutamento o mais terrível que em tempo nenhum a Paraiba viu. Homens casados,
viúvos com filhos, e muitos com mais de 40 e de 50 anos têm sido amarrados e engargantados, algemados e assim conduzidos para a prisão, e muitos de grandes distâncias; e sem que se lhes atenda às suas reclamações, são !llanáados para essa Corte.
A Guarda Nacional tem tido o dissabor de ver arrancar-se dela não só guardas na
forma acima mencionada como Sargentos e mais inferiores, sucedendo entre outros
muitos casos que omito, para não ser enfadonho a V. Exa., prender o Subprefeito
da povoação de Santa Rita, Braz Teixeira de Vasconcelos, o Sargento da H Companhia da dita povoação, Ângelo José Dias Botelho, que ali vivia de seu negócio; homem branco, benquisto de todos, e depois de preso e amarrado' com umas cordas, o
mencionado Subprefeito lhe deu uma surra de chibata, depois do que o remeteu
'
para a prisão da cidade.
O Capitão desse Sargento, Francisco Barroso de Carvalho, que já havia
dado 6 guardas de sua companhia para recrutas, conforme as ordens do Presidente,
veio queixar-se do insulto feito ao seu Sargento; a nada se moveu o déspota. Remetido um certo número de recrutas, inclusive o dito Sargento, poucos dias depois
para Pernambuco, aí teve meios de se evadir, e dizem que para esta Província, onde
se tem conservado oculto até hoje.
No dia 21 do mês passado, saindo da cidade, acompanhado de mais de vinte pessoas do séu seio, o Presidente Pedro Chaves, para o engenho Saboeiro, de José
Pedro dos Reis Carneiro da Cunha, no caminho, no lugar denominado ''Marema"
lhe dispararam uns tiros que felizmente a ninguém matou, pegando apenas um caroço de chumbo na perna direita do Presidente, o qual tomou o acordo de voltar para
a cidade com todo o seu acompanhamento.
No dia seguinte vieram presos dois cabras, que se diz terem sido dessa emboscada, os quais, metidos a tratos, pois a Constituição aqui é quimera, disseram
que entre eles também estava o Sargento Ângelo. O Presidente e a sua camarilha
muito suspiravam por um motivo qualquer para mais lentamente poder excitar o
seu despotismo, êi-lo que apareceu; ninguém mais do partido maiorista se.considerou seguro até hoje; os arrochos nos dois cabras e as insinuações para criminarem a
certas e determinadas pessoas deram motivo a serem presos o Tenente-Coronel Ale419

xandre Francisco de Seixas Machado e seu cunhado, o Tenente das extintas Milícias, João Tavares de Mello, os quais jazem metidos em imundas prisões, incomunicáveis desde o dia 22 do mês findo. Casas têm sido corridas, prendendo-se a torto e
a direito quem se achava nelas. Muitas diligências se têm feito por outros que, sabendo da boa vontade de tal gente, desampararam suas casas e se acham foragidos,
como sejam o Pe. D. Abade de São Bento, Frei Galdino de Santa Inês e Araújo,
homem probo a toda a prova; Manoel Lobo de Miranda Henrique, terceiro VicePresidente e Deputado geral, eleito à legislatura do ano de 42; Tenente-Coronel Joaquim da Silva Medeiros, Major Amaro Vitorino da Gama, Capitão Francisco Barroso
de Carvalho e dois 'irmãos deste~ Tenente das extintas Milícias Manoel Francisco de
Deus, Luiz Vicente Borges, advogado, morador no ·Brejo da Areia, e distante da cidade 32léguas, um dos Vice-Presidentes; o Dr. Felizardo Toscano de Brito, e outros
muitos que deixo de enumerar."
Ora, já se vê desta· carta a razão por que alguns indivíduos se evadiram no
momento em que dois homens foram presos como autores do crime, porque eu não
sei se o são; pode ser que o sejam, pode ser que não; é preciso que a justiça, que os
tribunais competentes o declarem, para os julgarmos como tais. Ora, sendo estes
dois homens presos, metidos a tratos, porque por mais que raciocinem os nobres
Deputados, por mais sutilezas que escogitem, não poderão dar aos interrogatórios
publicados no Jornal do Commercio há alguns dias senão o sentido óbvio e literal
que resulta de suas palavras, um desses homens, digo, interrogado, responde; tiraime o arrocho, porque, enquanto estiver arrochado, não digo coisa alguma.
Depois de se tirarem os arrochos, diz-se que ele confessou, se é que confessou, porque eu estou autorizado para duvidar de todàS as peças, mesmo oficiais, da
Paraíba no estado em que ali as coisas estão.
O Sr. Rodrigues Torres -Mas deposita toda a confiança nessa carta.

O SR. OTTONI - Eu já disse que a não dou como um documento autêntico; é uma asserção contra outra asserção dos nobres Deputados; é uma asserção na
qual se deparam circunstâncias de muito maior peso do que as declamações dos nobres Deputados da Para1ba.
Como dizia, à vista destas circunstâncias, começando-se as prisões em homens da maior importância, que não posso de maneira alguma acreditar que recorressem a um meio tão indigno ...
O Sr. V. Pessoa - Alguns deles têm mandado tirar a vida a outros. (Apoiados.)

O SR. OTTONI- Contesto ao nobre Deputado; não pode provar isso.
Um Sr. Deputado '-- Mesmo aqui existe um oficial.

O SR. OTTONI - Vendo-se, dizia eu, que se prendiam e perseguiam homens da maior importância da Parmba, só pelo simples fato de pertencerem a um
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partido, só pelo simples fato de não seguirem às cegas as arbitrariedades presidenciais, quem se deveria considerar seguro? Os homens que tinham feito oposição,
não deveriam por em cautela suas pessoas? Como é pois que se quer tirar a conclusão de que estes homens são chefes de um partido que mandou cometer este atentado? É preciso raciocinar muito apaixonadamente para tirar conclusões desta natureza.
O Sr. Navarro - E a confissão dos réus?

O SR. OTTONI - Quais réus, eu sei lá se são réus? Quem sabe se não foram ensaiados pela camarilha que serve o Sr. Pedro Chaves ...
O Sr. Navarro (com ironia)- Apoiado! Ensaio de bacamarte! Ora, isto!

O SR. OTTONI - E ainda quando esses indivíduos fossem chamados por
alguma vítima das perseguições do déspota da Paratba para alguma vingança isolada, esses homens, esses assassinos que eu quererei que paguem como devem o seu
crime, esses assassinos torturados com os dedos metidos nos "anjinhos", com as
mãos nas juntas das portas, oprimidos como na inquisição, não diriam tudo?
O Sr. Navarro - A Nação felizmente está muito ilustrada para acreditar
nisto. Já foi o tempo em que se gritava "Absolutismo"! e todo o mundo corria...

O SR. OTTONI - A parte da carta que acabei de ler basta para fazer desaparecer qualquer leve sombra de suspeita que em alguns Srs. Deputados pu"
desse ter feito nascer o que disseram na Casa os dois nobres Deputados pela Paraíba. Outros nobres Deputados pela Paratba, não menos homens de bem do que qualquer dos senhores que falaram, estão na Casa; eles, sem dúvida, se apressaram em
protestar contra as insinuações dos nobres Deputados, e as suas vozes não hão de
ser menos atendidas, ou apreciadas, só porque eles não pertencem à Maioria que
tem apoiado o Governo.
Mas pedirei ainda licença à Câmara para ler outro tópico desta carta, que
diz respeito a outro fato também discutido pelo nobre Deputado da Paratba que falou em último lugar; é a respeito da prisão do Procurador-Fiscal da Tesouraria, o Sr.
Dr. Francisco Inácio de Souza Gouvêa. Eu de novo deplorarei que nesta parte o discurso do nobre Deputado pela Paratba não fosse reproduzido tal qual ele o pronunciou.
O Sr. Veiga Pessoa - O que eu disse está exato.

O SR. OTTONI - Lamento mesmo que não seja possível publicar, levar
diante da Nação os ademanes com que o nobre Deputado acompanhou o que disse
a este respeito. Denominou de bacharelinho ésse Procurador-Fiscal, e um acionado
para mostrar que era homem pequeno, como se os homens mais altos tenham mais
direitos do que os baixos! Esse menino, essa criança que o nobre Deputado preten-
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deu ridicularizar com seus ademanes; com seus gestos, esse homem que o nobre
Deputado pretendeu entregar ao ridículo na Câmara, é um cidadão que entrou no
exercício dos seus direitos políticos.

O Sr. Veiga Pessoa- Mas não tinha o direito de insultar o Presidente.
O SR. OTTONI - O nobre Deputado me perdoe, mas não compreendeu o
que acabo de dizer. Esse homem, pelo fato de ser bacharel formado, seja pequeno
ou grande, seja de estatura grega ou ...

O Sr. Veiga Pessoa - Salvo o seu pouco juízo.
O SR. OTTONI - ... não pode ser privado de seus direitos senão pela forma e no caso que as leis determinam, e se o contrário sucede é porque na Paraíba
as leis se respeitam menos do que em Argel.

O Sr. Veiga Pessoa - São boas as que viu aqui?
O SR. OTTONI - Leia as discussões do Senado, e verá que pensadores profundos, que o nobre Deputado me permitirá que eu julgue que não estão abaixo
odele, têm achado que essas leis da Paraíba, cuja anulação foi aqui votada por aclamação, pois quando se pretendeu pedir a palavra já estavà votada, não contém, pelo
menos, tantos erros como os nobres Deputados pretenderão encontrar. Mas as leis
da Paraíba, cuja revogação está em discussão no Senado, não podem provar coisa alguma a respeito deste bacharel, a respeito do direito que ele tinha para que lhe fossem garantidos todos os direitos que a Constituição lhe conferiu.
O nobre Deputado, depois de ter escarnecido e ridicularizado o Procurador-Fiscal da Parmba, apressou-se em dizer que não havia tal, que não havia sido recrutado. Ora, eu vou apanhar o nobre Deputado em flagrante inexatidão, e esta
flagrante inexatidão em que vou apanhá-lo servirá para que menos peso tenham ainda as outras recriminações infundamentadas que o nobre Deputado assoalhou. O
nobre Deputado disse: "não há tal, as folhas não merecem crédito ... "

O Sr. Veiga Pessoa - Apoiado.
O SR. OTTONI - Aqui está uma pública-forma do requerimento dirigido pelo bacharel ao déspota da Paraíba, eu a lerei, está assinada por um tabelião da
Para1ba.
Eu não precisava, senhores, deste documento para demonstrar na Casa que
o atual Presidente da Paraíba tinha esquecido o decoro próprio do alto emprego
que ali exercita, que tinha inteiramente faltado à confiar1ça que o Governo do Imperador nele depositou, mandando-o presidir a Província. Para provar isto, eu perguntarei se, quando uma autoridade qualquer insulta, suponhamos, o Presidente da
Paraíba, não ternos leis que castiguem essa autoridade. Não haverá nos nossos códigos, na:o estará neles determinada a maneira por que devem ser punidas as autori422

dades que faltam ao respeito, ou insultam seus superiores? Sem dúvida. Em que
parte do Código achou o nobre Deputado que o Presidente da Província é autoridade judiciária, que o Presidente da Província pode mandar prender um cidadão,
mandá-lo para um Corpo de Guarda, entregando-o ao furor dos soldados muitas
vezes aliciados para o insultar?
O Sr. Veiga Pessoa - Pode mandá-lo processar.

O SR. OTTONI - E quem o podia processar? O que cumpria fazer? O
nobre Deputado está inteiramente esquecido do muito que deve ter estudado arespeito da nossa legislação criminal se acredita que o Presidente o podia mandar prender. Podia oficiar à autoridade criminal para que esta procedesse na confonnidade
da lei; e devia saber que nem as autoridades criminais por causa de um insulto podiam mandar prender previamente a um indivíduo, que o crime de falta .de respeito
é um daqueles em que o réu pode livrar-se solto, que, enquanto não é condenado,
não pode ter lugar a prisão. Atendendo pois ao que disse o nobre Deputado arespeito desta prisão, eu posso dizer que o déspota da Para1ba faltou ao decoro que devia ao alto emprego que exercita, faltou à confiança que o Governo do Imperador
nele depositou quando o nomeou para governar a Província, e calcou todas as leis.
A continuação do discurso do nobre Deputado a este respeito é, senhores,
ainda extraordinária, inqualificável, indefinida! Eu peço à Câmara que se recorde
da maneira insultuosa com que o nobre Deputado disse que, tendo este homem,
assim violentamente preso e mandado lançar em um Corpo de Guarda pelo déspota
da Para1ba, dirigido a este um requerimento que eu quero supor que contivesse
os termos mais insultuosos possíveis (apesar de que as informações são em contrário), tendo, digo, dirigido ao Baxá um requerimento, foi castigado sem mais provas, porque outra coisa não é dizer o nobre Deputado em ar de chalaça- m~ o Sr.
Pedro Chaves mandou-o para debaixo de chaves - aplaudindo o fato; e até faZendo
o seu calembourg para dizer que o Sr. Pedro Chaves o mandou para o calabouço!
O Sr. Veiga Pessoa - Isso é inexato, não aplaudi.

O SR. OTTONI - Estou que no seu coração não estará o desejo, mas o
certo é que as suas expressões são estas, apelo para a memória da Câmara.
Ora, este homem não podia estar preso por tal motivo, mesmo como medida preventiva; mas suponhamos que o código autorizasse a prisão de um indivíduo
suspeito de ter insultado o Presidente, esta reclusão não podia ser senão para conservar o indivíduo em segurança, e foi isto o que se fez? Não; e ainda o nobre Deputado diz em ar de chalaça: "O Sr. Pedro Chaves mandou-o pôr debaixo de chaves!"
É um luxo de despotismo, é um luxo de iniqüidade que estava reservado para os delegados do Ministério de 23 de Março de 1841 !
O nobre Deputado, depois de ter feito esta extraordinária confissão, supondo que defendia o Sr. Pedro Chaves, negou que houvesse tal despacho ...
O Sr. Veiga Pessoa- E ainda duvido muito.
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O SR. OTTONI - ... isto é, a declaração que fez que este indivíduo·estava
recrutado.
Sr. Presidente, esta última parte da acusação é a que acho menos grave; ela
podia provar simplesmente ineptidão da parte do Sr. Pedro Chaves. É verdade que
quem conhecesse este senhor, quem soubesse da fama que ele goza de homem ilustrado
e inteligente procuraria outra explicação, sem dúvida, mas por muita .gente podia
este fato ser considerado ineptidão. O Presidente está autorizado para recrutar; leu
as diversas instruções, não viu excetuados expressamente os bacharéis, por conseqüência, podia acreditar que estavam sujeitos ao recrutamento. Mas isto é um absurdo; se a lei excetuou os estudantes, já não digo das escolas de Direito, mas de
quaisquer estudos intermediários, de qualquer aula de instrução superior, se a lei os
excetuou, parece evidente que com muito mais forte razão excetuou os bacharéis,
apesar de que não a declare expressamente.
Este fato podia, portanto, ser uma prova da ineptidão da parte do Presidente da Província se ele fosse outro homem que não o Sr. Pedro Chaves; mas, não
podendo ter esta desculpa, é uma nova iniqüidade. O fato é verdadeiro; o nobre
Deputado estava mal informado quando disse que o Sr. Pedro Chaves não declarou
ao indivíduo que estava recrutado. Eu vou ler esta pública-forma, e depois lerei o
restante da carta.
"limo. e Exmo. Sr.- O bacharel Francisco Inácio de Souza Gouvêa, a bem
de seu direito, precisa que V. Exa. se sirva declarar por seu despacho qual o motivo
da prisão que há cinco dias sofre o suplicante. Pede a V. Exa. assim lhe defira. E
receberá mercê. Destinado para o recrutamento. Palácio do Governo da Paraíba, 14
de agosto de 1841. Fernandes Chaves."

O Sr. Veiga Pessoa- Veja se é como os outros. Também há um documento contra o Sr. Dr. Jardim, que é falso.
O SR. OTIONI - Não sei se é falso o documento de que fala o nobre
Deputado. Mas· este que aqui tenho é um documento autêntico; e as palavras do nobre Deputado, por mais respeito que me mereçam são neste caso insignificantíssimas enquanto não provar perante a Câmara que é falso um documento autêntico
assinado por autoridade competente. Será uma falsidade do Sr. Antonio Henriques
de Almeida; mas é tabelião; é autoridade competente autorizada para passar essas
públicas-formas ...

O Sr. Veiga Pessoa - Antonio Henriques de Almeida é um dos chefes.
O SR. OTTONI - Chefes de quê? Dos assassinos, dos perversos? Mas, eu
já dei por suspeito o nobre Deputado, e creio que toda a Câmara aceita o meu requerimento, dando por suspeito o nobre Deputado, enquanto não provar as crimi:
nações extraordinárias, violentas que fez. Fique persuadido o nobre Deputado que
toda a Câmara, sem exceção de bancos,. tem deferido a representação que lhe ftz,
dando por suspeito o nobre Deputado em tudo quanto disse contra o Partido da
Oposição na Para1ba.
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O Sr. Veiga Pessoa - Basta que a Província da Paraíba saiba o que eu
disse.
O SR OTTONI - Aqui está, pois, provada por um documento, a violência feita a esse cidadão: eu lerei o tópico da carta que diz respeito a este fato. (Lê):
"Senhores, para justificar as grandes perseguiç~s que tem sofrido do Governo do Sr. Pedro Chaves os Maioristas da Para1ba, desprezando eu outros muitos
casos, concluirei dizendo que o Dr. Francisco Inácio de Souza Gouvêa, formado no
Curso Jurídico de Olinda, Procurador-Fiscal das rendas provinciais e Promotor Público, foi mandado prender há mais de 20 dias, e se acha no calabouço dos recrutas
p!\l<l recruta do exército, como assim declarou S. Exa. por seu respeitabilíssimo despacho, como verá do documento que em pública-forma remeto a V. Exa .. Outro
Dr. Vitorino do Rego. Toscano também era preso para o mesmo fim, mas evadiu-se.
Considere V.Exa. o que terá feito este homem que nem aos de sua classe respeita!!!"
Sim, com efeito, esta observação é de bastante peso, se nós nos recordarmos do que dizia outrora um nobre Senador, falando dos jurisconsultos! "Lobo não
mata lobo", dizia esse nobre Senador; mas o lobo da Paraíba não respeita nem aos
da sua classe, pretende devorar tudo;já não acha nas outras classes vítimas que cheguem para fartar a sua sede, e portanto atira-se até aos seus!
Ora, Sr. Presidente, o que poderíamos nós esperar senão isto mesmo dos
delegados do governo de 23 de Março de 1841? Como encetou a sua administração
desgraçada o Ministério atual? Como? Dividindo a população do Rio de Janeiro
em amigos e inimigos, qualificando a todos os inimigos de cacetistas, arvorando-se
em- acusador e juiz ao mesmo tempo, sentenciando ao que qualificava como cacetistas, e alguns mandando sentar praça de modos de vassoura, a outros recrutando
indevidamente para o Exército! Isto não são declamações, são fatos provados nesta
Casa. Uma das vítimas que o Ministério, depois de ter perseguido atrozmente não
se pejou de vir caluniar nesta tribuna pela boca do nobre Ministro da Justiça, chegando à Província de Pernambuco, não achando ali as autoridades dóceis algozes
prontos a obedecer aos acenos ministeriais, provando não estar em circunstâncias
de ser recrutado, este homem, que saiu deste porto recrutado para moço de vassoura, voltou de Pernambuco como piloto de uma embarcação mercante.
A Câmara também recordar-se-á do fato extraordinário de outro indivíduo que, talvez por muitas solicitações e reclamações que mui humilde e respeitosamente foi fazer perante o Trono a sua infeliz mãe, teve de voltar da Província de
Perna.mbuco. Sabe a Câmara que é proposição minha, que não foi contestadti pelos
nobres Ministros (nem podia sê-lo), que no momento em que esta vítima do despotismo do Ministério de 23 de Março chegou à casa de sua mãe, esta senhora, vendo o
estado desgraçado de seu fllho caiu sem fala, e faleceu três dias depois.
Mas, Sr. Presidente, para que recordar fatos antigos? Para quê? Pois o Ministério, apesar de convencido nesta Câmara de ter abusado tão iniquamente da sua
autoridade para perseguir os cidadãos, porventura arrepiou da carreira das iniqüidades? Ele não continua a calcar aos pés tudo quanto há de sagradQ? ... Ainda antes
de ontem, Sr. Presidente, um fato que rivaliza com as atrocidades do déspota da Paraíba (com licença do nobre Deputado pelo Rio de Janeiro) ...
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O Sr. Ton·es - Desgraçadamente as injúrias dirigidas desta tribuna a válios
cidadãos já os não desacreditam.
O Sr. Barão da Boa- Vista - Apoiado.
O SR. OTTONI - ... acaba de ser praticado à face da Capital do Império, à
face do Trono, à face da Representação nacional ...

O Sr. Marinho -Não fazem caso da Representação Nacional.
O Sr. Barão da Boa-Vista - As cenas passadas neste recinto é que a desacreditam. (Apoiados.)
(Há diversos apartes impossz'veis de apanhar.)
O SR. OTTONI - O nobre Deputado por Pernambuco terá sem dúvida
toda a razão; a representação nacional não se julgará a par da elevação da sua missão, se se encerrar a quarta sessão da atual Legislatura sem tomar contas do Ministério do seu procedimento, sem examinar muito imparcialmente a sua conduta. E
mesmo, dirigindo-me agora à nobre Maioria, peço-lhe que se esqueça um pouco que
os Ministros atuais são adversários da Oposição, peço à nobre Maioria que por um
pouco prescinda disto; talvez que sejam as inveteradas antipatias que em alguns bancos da Maioria existem contra a Oposição que a obriguem a guardar silêncio; mas,
sem dúvida, a representação nacional será culpada, trairá, por assim dizer, a sua missão, se acaso não se colocar acima de sentimentos que chamarei pequenos, se não
prescindir um pouco da circunstância de serem os Ministros atuais adversários também desta Oposição que alguns nobres Deputados da Maioria, e, direi mesmo, um
grupo que não é muito numeroso, tanto detestam e abominam.
Mas vamos ao fato que quero narrar. Tem-me sido comunicado por muitas
pessoas imparciais, pôr muitas pessoas circunspectas, que anteontem o Sr. Ministro
da Guerra, dirigindo-se ao Arsenal, mandara chamar à sua presença os empregados
de certa classe; que, perguntando qual de entre eles era Fulano Quintal, o Sr. José
Caetano Quintal se apressara a dizer que era ele, que imediatamente S. Exa. o entregou a um soldado e o màndou pôr em custódia dentro do Arsenal; que o Sr.
Quintal, perguntando a S. Exa. o motivo da sua prisão, S. Exa. respondera que não
lhe dava satisfações. Este indivíduo da prisão do Arsenal foi logo dirigido com um
ofício do Sr. Ministro da Guerra ao Comandante das armas, ordenando-lhe que sentasse praça àquele indivíduo, que o fardasse e o mandasse pronto para embarcar
imediatamente, e estas ordens fora..'ll cumpridas.
O Sr. Quintal foi entre soldados remetido ao Quartel-General, e ali, sem
mais exame, obrigaram-no a sentar praça, ameaçando-o, porque ele recusava, com
chibata. Recusando o Sr. Quintal tirar a sua casaca, arrancaram-lha, tiraram-na dos
ombros a pedaços, enfiáram-lhe uma farda, e mandaram-no para bordo. Era o Sr.
Quintal Sargento de um dos batalhões da Guarda Nacional; do Batalhão da Candelária; o fato me foi narrado, entre outras pessoas, por um muito digno guarda
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nacional da companhia do Sr. Quintal que, encontrando-o preso na Rua do Ouvidor, dali foi a rogo do Sr. Quintal dar parte ao Capitão da sua companhia.
Dando o guarda nacional esta parte, o capitão fez ver a sua estranheza por
um fato de semelhante natureza, visto que o Sr. Quintal era um inferior de muito
bom procedimento, muito pronto para o serviço. Semelhante fato devia causar tanto mais estranheza quanto aquele capitão, persuadido como estava que o Sr. Quintal
não podia esperar semelhante procedimento da parte do nobre Ministro da Guerra,
que tinha declarado aqui na Câmara, publicamente, que se tinha entendido com os
diferentes chefes da Guarda Nacional, afiançando-lhes que não recrutaria guardas
prontos para o serviço. Portanto, isto era uma falta de fé da parte do nobre Ministro da Guerra. Ainda supondo que nenhuma outra circunstância pudesse incriminar
o fato, a circunstância somente de ser ele recrutado, apesar da declaração anterior
do nobre Ministro da Guerra, a circunstância de ser mandado embarcar imediatamente, sendo um guarda nacional, sem uma inteligência prévia com o chefe, mostra
que o nobre Ministro da Guerra faltou à sua palavra, palavra dada solenemente no
Corpo Legislativo aos diferentes chefes da Guarda Nacional da Corte. Dizem-me
mais que não só o capitão, como outros oficiais se apressaram em tomar parte neste
negócio para salvar o Sr. Quintal, supondo que alguma violência lhe fariam; mas já
era fora de tempo, as suas solicitações não puderam valer coisa alguma, porque o Sr.
Quintal já estava a bordo de uma barca, e não sei se mesmo já tem saído pela barra
afora.
Ora, as informações que tenho de muitas pessoas, algumas das quais fui
procurar, são que o comportamento deste indivíduo era ótimo; que era empregado
zeloso no cumprimento dos seus deveres, muito assíduo ao Arsenal de Guena, proprietário das casas onde morava, e tinha escravos alugados no Arsenal. Talvez (porque não pude examinar todos os pormenores) tenha ele, além disto, muitíssimas exceções que o isentem do recrutamento. Ora, eu sinto que nem o nobre Ministro da
Guerra, nem nenhum dos seus colegas estejam na Casa para me dar informações
acerca desta circunstância. Mas o fato de ir o nobre Ministro da Guerra ao Arsenal,
agarrar o homem, levá-lo, arrancar-lhe a casaca, por si ou por seus procuradores, metê-lo a bordo, tudo isto em um só dia, é fato que mostra vingança bem baixa, bem
pequena; mas própria de Ministros que nomeararn o déspota da Paraíba (com licença do nobre Deputado do Rio de Janeiro) ...
O Sr. Rodrigues Torres - Também o dou por suspeito, assim como deu os
nobres Deputados da Para1ba.
O Sr. Carneiro da Cunha -Eu também; estamos pagos.

O SR. OTTONI - Entre nós há um juiz, e este juiz não é a Câmara (apoiados de todos os lados), é juiz que está acima da Câmara (apoiados), que está acima
de todos os poderes; é a Nação ... (Apoiados.)
(Há aqui alguns apartes do Sr. Maciel Monteiro e outros Senhores que não
puderam ser apanhados.)
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O SR. OTTONI - Oh! Sr. Presidente, permita-me o nobre Deputado que
tome a liberdade de llie fazer sentir que esses apartes não ~o próprios do nobre
Deputado. O que têm as irregularidades atuais? Que semelhança tem essas irregulari\lades, que ainda não estão prov~das, com o que acabo de rtarrar? Eu acompanho
o meu nobre ;mri,go Deputado pela Província de Minas, apoiarei ao nobre Deputado
para que as leis sejam vingadas de qualquer ateptado que contra elas tenha cometido o Sr. Franca, assim como qualquer Presidente da Admi,nistração. Quando a
Administração de 24 de Julho subiu ao poder, eu não subi muito as suas escadas,
eu não a procurei; aos meus nobres amigos disse que cada um fazia o seu dever, eles,
como Ministros do Gabinete, executando as leis, preenchepqo a sua missão, e eu,
co91o Deputado, nesta tribuna ...

O Sr. Carneiro da Cunha - Não acusou a nenhum de seus delegados.
O SR. OTTONI -Não vi ainda provado nenhum desses atentados...

O Sr. Carneiro da Cunha - Estão provados esses que o senhor menciona?
O Sr. Maciel Monteiro - Tanta severidade com o Sr. Pedro Chaves, e nenhuma com o Sr. Franca! Mostra parcialidade.
(Há, além destes, diversos apartes inaudz'veis.)
O SR. OTTONI - O aparte do nobre Deputado por Pernambuco podia merecer toda aceitação, se acaso o Sr. Franca e o Sr. Pedro Chaves fossem neste momento Presidentes, se acaso eu tivesse defendido o Sr. Franca, ou se mesmo me tivesse c~ado a respeito dos seus atos enquanto tinha o poder na mão; mas as circunst~cias são diversas; nem eu justifico o Sr. Franca, digo somente que não tenho visto demonstrados esses atentados que se lhe atribuem; algumas irregularidades têmse-lhe exprobrado, mas atentados ainda não vi provocados, e, se os há, declaro que
estou pronto para dar o meu voto para que se peça ao Governo a punição desses
atentados.
Mas que diferença não vai do Sr. Franca para o Sr. Pedro Chaves que agora
está com a machadinha levantada; está como Calígula, como que desejando que todos os paraibanos que lhe fazem oposição tenham uma só cabeça, porque então ele
faria o que Calígula queria fazer com os romanos quando proferiu aquelas palavras
infernais:

Utinam populus romanus unam cervicem haberet!
(O Sr. Maciel Monteiro dá um aparte inaudz'vel.)
O SR. OTTONI - Não estou pedindo ao nobre Deputado generosidade
para com os administradores que se retiraram; estou explicando a razão por que não
tomei parte nestas discussões. A diferença é extraordinária, enquanto o Gabinete
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de 24 de Julho existiu, eu não ouvi acusações que merecessem a pena de uma refutação; nessa ocasião, estava inteiramente de acordo com o nobre Deputado por
Pernambuco, que era ministerial como eu, e ainda mais ministerial do que eu. Digo
mais ministerial, porque o nobre Deputado declarou-nos ainda há poucos dias que
estava iniciado em segredos que nunca me foram comunicados, como sejam segredos a respeito de Young, apesar de que, depois, alguns dos membros desse Ministério me disseram que poderia contestar o nobre Deputado; o certo é que o nobre
Deputado aqui na tribuna alardeou áinda mais intimidade ...
O Sr. Maciel Monteiro - É falso, não disse que estava iniciado nos segredos do Ministério.

O SR. OTTONI - Disse que o Ministério se .interessava nessa questão; ora,
isto era para mim um segredo; logo, deste fato, concluo que o nobre Deputado era
mais ministerial do que eu nesta parte. Por conseqüência, não venha o nobre Deputado taxar-me de contradição, porque acusei o Ministério de 19 de Setembro, depois da sua retirada. Nem eu recriminei os nobres Deputados por censurarem os
Ministros de Julho, aos seus delegados; justifiquei-me de não tomar parte nessas
questões, e a justificação está nestas palavras: "Esses homens não governam e estes
outros estão com a machadinha levantada."
O Sr. Maciel Monteiro - Explicarei isto.

O SR. OTTONI - Muito bem, espero pela explicação.
Tenho demonstrado que o Sr. Pedro Chaves parecia cumprir uma missão
na Província da Paratba inteiramente análoga à missão reatora, revolucionária, com
que encetou a sua administração o Ministério de 23 de Março; tenho-o provado com
fatos mais antigos, e, ultimamente, com o fato praticado a respeito do Sr. Quintal
ainda antes de ontem.
Ora, se mais quisesse comemorar a este respeito, eu iria a documentos oficiais que se publicam, eu iria ao ofício do Presidente de Alagoas, o Sr Manoel Felizardo, no qual diz que os únicos meios que tem para policiar são o recrutamento,
de maneira que os agentes do Gabinete de 23 de Março, para policiar, não precisam
mais do código da escravidão porque tanto se tem empenhado esse Gabinete; já
se arrogaram eles todos os direitos; mesmo esses instrumentos dóceis, que a todos
os partidos servem, declaram nas peças oficiais que consideram o recrutamento
como meio político. A Câmara tem visto como é que policiam os delegados da polícia do Ministério atual, recrutando indistintamente todos os cidadãos, proprietários,
advogados, bacharéis, homens casados só pela simples circunstância de que não são
dos nossos. A Câmara tem visto como se trata de dividir a população, como se qualificam os indivíduos que não pertencem ao partido dominador; ainda há três dias
o nobre Deputado pela Para1ba dividiu a população em ricos e pobres. A ouvir-se o
nobre Deputado, o partido que sustenta o Ministério atual é dos ricos, o partido que
o combate é o partido da gente desprezível, cacetista, que não tem nada de seu. _
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gida ao Partido oposicionista na Capital do Império, o nobre Deputado nisto não
foi mais do que o eco do nobre Deputado pelo Rio de Janeiro que não me dá licença para chamar déspota ao Presidente da Paratba. Entretanto, Sr. Presidente, mais
de uma vez, protestei contra a pretensão de certa gente, que julga que não se pode
ser capitalista no Rio de Janeiro sem que, como eu já disse em outra ocasião, se vá
buscar a patente em uma de duas ruas desta cidade. Mas, entre os adversários do
Gabinete atual e sustentadores do Ministério passado, há muitos que não precisaram ir buscar essa patente de capitalista para emprestarem centenas e milhares de
contos ao Tesouro, quando vexado por uma coalisão de meia-dúzia de banqueiros
que têm constantemente especulado contra o Tesouro, e que na frase cfo nobre
Deputado são os únicos capitalistas. Eu não quero mencionar nomes; mas, se quisesse mencioná-los, poderia apresentar na flleiras da Oposição e residentes no Rio de
Janeiro um númêro considerável de capitalistas abastados, alguns dos quais, sem que
tenham o costume de entnú nas coalisões contra o Tesouro, quando chega a ocasião
abrem-lhe a sua bolsa com prêmio muito módico, como fizeram com o nobre exMinistro da Fazenda. Eu poderia citar o nome de um capitalista cujo dinheiro já
em Londres tinha servido, em 1831, para sustentar o crédito do Brasil (apoiados),
cuja burra franqueou-se ao Gabinete de 24 de Julho, que dela se serviu com o ônus
de 1%. Poderia apontar outros que até têm merecido na Casa apodos; mas, já disse,
não quero apontar nomes; protesto simplesmente, de novo, contra a frase do nobre
Deputado pela Paratba:
Mas não sei com que bulas se denominam cacetistas a esses homens da Província da Paratba, de Alagoas e das outras províncias do Império; assim como ali se
ousa classificar de perverso, de protetor de assassinos o Partido inteiro da Oposição,
assim também nas demais pfovíncias do Império aparecem as mesmas insinuações,
que eu devo desprezar. Mas, desprezando-as, não posso deixar de notar ao nobre
Deputado pela Província da Paraíba, particularmente referindo-me ao Rio de Janeiro, que não consta ainda quem foram os assassinos do Padre Fróes; mas, por certo, os assassinos do proprietário Padre Fróes, que foi sempre aliado do partido a
que tenho a honra de pertencer, não estão nas linhas da Oposição. (Apoiados.)
Direi também ao nobre Deputado pela Paratba que os assassinos do vigia da Alfândega não foram ainda descobertos: a polícia não procurou por eles, que não estão
nas fileiras dos oposicionistas, o nobre Deputado bem o sabe.
O Sr. Carneiro da Cunha - Bem me importa lá com o nobre Deputado.
(Risadas.)

O SR. OTTONI - Não se importa o nobre Deputado. Pois bem, pagar-lheei na mesma moeda. Mas, enfim, Sr. Presidente, tudo isto deve ser assim, porque nós
temos à frente da administração judiciária o Sr. Paulino José Soares de Souza, o homem que nesta Casa se confessou Presidente da Sociedade dos Invisz'veis em São
Paulo.
O Sr. Maciel Monteiro - É falso.
O Sr. Rodrigues Torres- Caltmia miserável.
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O Sr. Tosta - É calúnia verdadeira ...
O Sr. Navarro (para o Sr. Teófilo Ottoni) -Devemos prezar muito as palavras desse senhor.
(Cruzam-se outros apartes que não puderam ser apanhados. Há grande agitação na Sala.)
O SR. OTTONI - Desprezo as frases do senhor Deputado muito soberanamente ...
(Novos apartes cobrem a voz do orador. Reina a maior confusão no plenarzo. O Sr. Navarro e outros senhores dirigem ao orador palavras que não foram
apanhadas.)
O Sr. Presidente (com força)- Ordem, ordem! senão levanto a Sessão.
O SR. OTTONI (para.P Sr. Navarro) -O Sr. Deputado pode dizer o que
entender, mas na:o me há de acovardar; hei de cumprir a minha missão.
Um homem que nesta Casa confessou, direi outra vez, haver pertencido a
esta sociedade ... mas ainda que não o tivesse feito, é homem que no Senado, há uns
três dias, sendo interpelado sobre esse ofício extraordinário do Presidente da Paraíba, em que qualifica de "domínio do cacete" a administração do seu antecessor,
ofício que, para uma administração que se respeitasse seria suficiente motivo para a
demissão do delegado que o assinou, é homem, digo, o nobre Ministro da justiça,
que nestas circunstâncias teve a triste coragem de lamentar não ter muitos Pedras
Chaves para mandar para as Províncias ...
O Sr. Torres, Carneiro da Cunha e outros Senhores - Apoiado.
O SR. OTTONI- Oh! Tem razão o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro
no apoiado que dá de acordo com o nobre Deputado pela Para1ba, porque com
efeito o Ministério atual não tem achado Presidentes que estejam a par de sua iniqüidade; haja vista ao Presidente de São Paulo, o Sr. Miguel de Souza Mello e AIvim. Sim, sem dúvida, o Governo deve lamentar não ter outros Pedras Chaves para
mandar para São Paulo, para mandar para Minas e para outras Províncias; deve lamentar, deve-se achar sentido da conduta do Sr. Miguel de Souza Mello e Alvim,
que não correspondeu à sua expectação ...
Sr. Presidente, eu voto pelo requerimento.
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CONTRA O TRÁFICO AFRICANO
O TRATAMENTO AOS PRESOS DE 1842

Sessão em 15 de julho de 1848

O SR. OTTONI ( *)-depois de dar uma breve resposta ao que disse o Sr.
Pereira da Silva na discussão do requerimento, nota que a emenda do Sr. Taques ao
§ 27 não tem por fim senão excluir das estradas gerais o Município neutro; e se não
é assim, que significação tem essa emenda?
O orador passando a dar os motivos por que não sustentou o Ministério
passado, e por que apóia o presente, repele algumas acusações que se têm feito a ele
e aos membros da Maioria. Não acha justo que se dissesse que o nobre Ministro dos
Negócios Estrangeiros, julgando que o Projeto nQ 22, proposto pelo Sr. Nunes
Machado é funesto, não teve a coragem para combatê-lo abertamente. A Câmara é
testemunha de que o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros declarou que o
projeto não devia ser aprovado. O nobre Ministro reconhece que no Brasil os
nacionais não podem concorrer com os estrangeiros para o exercício de certas
indústrias; que estão em uma condição inferior aos estrangeiros, e que é preciso
nivelá-Ia; condenou este meio por ser direto; onde está aqui a falta de franqueza?
Não pode acreditar que os nobres Deputados do lado adverso desconheçam a
necessidade de fazer alguma coisa a este respeito, mas não sabe se os nobres Deputados se poderão deixar fascinar pelo desejo de não desagradarem a alguma classe no
Brasil: de querer mostrar que são sua única garantia. Essa classe porém deve estar
bem convencida de que tantas garantias ofereée o lado dos nobres Deputados, quantas oferece o partido do orador.
Admira-se que o Sr. Taques dissesse que o mal não vem das leis, mas dos
homens, e que depois esquecendo-se disto acusasse no fim do seu discurso o Ministério porque queria enfraquecer a autoridade.
Separando do discurso do Sr. Taques tudo o que disse a respeito de Pernambuco e a respeito do Orçamento, resta um objeto a que responderá, e é o que
diz respeito ao tratado com a França, em relação com o projeto apresentado na
Casa pelo Sr. Nunes Machado.
Os nobres Deputados que falaram sobre a matéria, e notadamente o Sr.
Torres Homem, procuraram assinalar as causas do estado anômalo e irregular do
nosso País relativamente ao estrangeiro, e disseram que a primeira causa era a existência da escravidão. O orador não concorda em que seja a primeira causa quando
( *)
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Sinopse indireta do discurso.

se trata do objeto especial a que se refere, e sim, uma das causas mais importantes.
Sem dúvida que a existência da escravidão exercendo uma influência funesta sobre
a educação da nossa mocidade, a vida do homem deve ressentir-se dos efeitos dessa
influência.
É natural que os moços educados entre os escravos, vendo que certas
ocupações por hábito do nosso País pertencem aos escravos, tenham alguma repugnância em se darem a essas ocupações; mas não tem este argumento tanto valor
quando se trata de caixeiros, porque não existe entre nós o hábito de ser essa indústria exercida pelos escravos; desde que os escravos não exercem essa indústria, não
é razão tão forte para se dizer que a existência da escravidão faz criar repugnância
ao exercício dessa indústria.
Reconhecendo a importância deste objeto aproveita a ocasião. para declarar que dará o mais franco e decidido apoio a todas as medidas tendentes a reprimir
o tráfico de africanos. (Apoiados.) Acredita que todos estão compenetrados dos inconvenientes e dos males que se podem seguir do aumento extraordinário que tem
tido nos últimos anos a importação de africanos.
Não lhe parece que tenha o alcance que lhe quiseram dar a segunda causa
assinalada pelos nobres Deputados, que vem a ser o errado caminho que leva a educação entre nós, que faz com que um moço se julgue degradado de ser caixeiro em
um estabelecimento mercantil. Todos conhecem o estado de ignorância em que jazem o nosso comércio, ou o comércio português, que é o que havia; todos sabem,
que em conseqüência do estado de decadência de Portugal e por outras causas, o comércio português não passava por ilustrado. O comércio brasileiro consistia em uma
corporação sem nenhuma ilustração; era então realmente degradante a condição de
caixeiro; hoje não acontece isto. Não é tão geral como se persuadem os nobres
Deputados a repugnância dos negociantes estrangeiros em admitir caixeiros brasileiros. Na classe dos negociantes portugueses há mais alguma dificuldade, mas
isto não deve ser atribuído a sentimento de ódio nem de ciúme. Os portugueses,
vendo os seus patrícios desempregados, dão-lhes a preferência; é isto um sentimento louvável, e muito louváyel. (Apoiados.) Todavia, posto não se deva atribuir a
nenhum sentimento reprovável esta tendência do comércio português para preferir
sempre seus patrícios, não deve a legislação brasileira favorecer o desenvolvimento
dessa circunstância em prejuízo do País. São precisas medidas apropriadas semelhantes as que praticam em outras nações, que estabelecem restrições a respeito do
comércio estrangeiro. Se as medidas diretas não são preferíveis ou convenientes,
substituam-s-e essas medidas por outras, mas não se rejeite in limine, porque essa
rejeição pode produzir mui funestos resultados.
Convencido de que cumpre não rejeitar a medida do Sr. Nunes Machado, e
pensando no meio de obter o fim proposto é conseqüência necessária considerar os
obstáculos que podem embaraçar qualquer medida a este respeito. Sendo o grande
obstáculo o tratado que nos subordina à França, o orador passa a examinar se esse
tratado nos liga perpetuamente, se, sendo oposto àquilo que se julga útil, há ou não
esperanças que tenha fim; e se não há esperanças de pôr flm a ele, reconhecendo-se
que coloca os brasileiros em condição inferior ao estrangeiro, não é conseqüência
necessária que o Brasil se escravize à França, e que com isto se ataca a soberania e
·
independência nacionais.
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O orador passa a examinar os artigos 6Q e 13 do tratado com a França,
para mostrar as grandes vantagens de que gozam os franceses no Brasil, e para provar que é ilusória a reciprocidade nele estipulada, dizendo que as disposições relativas à Marinha são bastantes para poder qualificar-se esse tratado de iníquo, injusto e contrário aos princípios do direito das gentes.
O primeiro princípio em que assenta o direito das gentes é que toda a
Nação, dentro dos limites do seu território, tem perfeita soberania e independência
para regular os negócios internos que interessam a todos os habitantes, quer nacionais, quer estrangeiros. O direito das gentes não permite, não acha justo que se estipulem tratados que não sejam iguais e recíprocos; para que um tratado seja conforme ao direito das gentes, é necessário que consigne a reciprocidade, que as concessões feitas a uma das partes contratantes sejam ou se reputem equivalentes às concessões que a outra faz. O tratado com a França é recíproco, é equivalente? Seguramente não; esse tratado não é conforme ao direito das gentes, porque ofende a soberania e a independência nacionais. Demonstrado que esse tratado não é conforme
ao dín::ito das gentes, poder-se-á dá-lo por acabado? Obrigar-nos-á até certo termo?
Qu.~' será esse termo? Diz um artigo que o tratado é perpétuo; o que significa perpétuo? É a palavra "perpétuo" sinônimo perfeito de eterno, de irrevogável? Consultando o tratado de sinônimos de Frei Francisco de São Luiz e o dicionário de Moraes, vê que a palavra "perpétuo" admite uma limitação em muitos casos definida
pela natureza das coisas, e se é esta a significação da palavra "perpétuo", quando se
diz: "haverá paz perpétua", entretanto, nos mesmos tratados se previne o caso de
rompimento da paz. A Constituiçlfo diz que haverá juízes perpétuos; quererá isto
dizer que serão imortais? O orador passa a considerar os diversos casos em que os
tratados, mesmo perpétuos, se podem dar por acabados, e conclui, à vista disso e
do que já disse sobre não estar conforme ao direito das gentes o tratado com a
França, que o Brasil está no seu direito tratando de dar por acabado esse tratado.
Já um Sr. Deputado da Para1ba apresentou uma violação do tratado feito
com a França; agora apresentará o orador outra, e é aquela pela qual, em contravençlfo ao que dispõe o tratado, sem restrição alguma, aos cônsules brasileiros em
1840 se negou aquilo que se lhes permitia no tratado, e de que estavam de posse
havia mais de 14 anos. O orador lê o artigo respectivo do tratado e a nota do Sr.
Thiers, observando que basta confrontar a nota com a vastíssima capacidade da
pessoa que a redigiu. para a Câmara se convencer de que ela defendia má causa.
Quando se celebrou o tratado, já existia no Código francês a proibiçlfo sob penas
pecuniárias um pouco severas, de que qualquer pessoa não autorizada exercesse as
funções que foram vedadas aos cônsules !brasileiros. Ora, não se podendo supor que
da parte do governo francês, estipulando esta cláusula tão genérica, se reservava o
direito de excetuar a disposiçlfo de leis internas, porque então procederia com evidente fraude, a conseqüência necessária é que o tratado foi violado.
Parece-lhe que este argumento não tem réplica, e ninguém poderá deixar
de descobrir nesta nota a mais formal e t1agrante violaçlfo do art. 49 do tratado, e
que o Brasil está ao seu direito dizendo à França que ela abandonou o tratado, que
o violou abertamente.
Mas o orador já antevê o argumento que se lhe pode apresentar, de que da
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parte do Brasil não houve reclamação, e de que tendo aceitado o fato, se deve considerar o tratado como existente. Mas se, desgraçadamente, desde 1840, não houve
Ministério que, atendendo bem para este negócio, aproveitasse um meio tão oportuno, tão conveniente, tão justo, que se lhe apresentava de libertar o Brasil de estipulações de~iguais e iníquas, não se segue que se não possa fazer agora, e que nossos
direitos estejam prescritos.
Diz-se que nos sujeitamos a uma guerra. O orador não concorda nisto. Parece-lhe que o verdadeiro caminho a seguir é declarar à França estas razões, e muitas outras, pelas quais tem direito e exigir que não continuem tais estipulações:
discutir a questão com a França, e nada resolver senão depois desta discussão. Crê
que não será iludido na esperança que tem no homem que tem hoje a França, por
assim dizer, na sua mão, e que tem mostrado guiar-se pelos princípios de justiça;
mas se a sua esperança for iludida, o que cumpre fazer? Perguntar se o Brasil pode
acabar com estipulações desta ordem é perguntar se o Brasil pode ser nação livre e
independente; quando a sua justiça não for reconhecida, o que lhe cumpre é ter fé
na justiça de sua causa, expor às outras nações as razões que tem tão bem fundadas
e evidentes, e declarar à França que o tratado está acabado. O orador deseja que
estejamos preparados para este ato de energia; desejaria mesmo que estivéssemos
preparados para o caso de haver guerra com o Brasil, caso que não teme, mas em
que estaríamos em grande vantagem, porque a justiça seria toda da nossa parte.
Não concorda em que seja má a ocasião de se mover esta questão; pelo
contrário, entende que nunca tivemos melhor oportunidade, não só por causa do
estado em que se acha a França como pelo exemplo que ela deu na revogação dos
tratados de 1815.
Diz-se que o exemplo a respeito dos tratados de 1815 não aproveitava.
O orador concorda nesta proposição, mostrando que, com efeito, não há paridade,
porque a diferença está toda a nosso favor.
O fato de que M. de Lamartine não declarou absolutamente extintos os
tratados, mas considerou esta extinção dependente de novas estipulações, facilmente se explica. Esta declaração tem uma aplicação especial à questão dos limites da França que foram restringidos por esses tratados. Se a República francesa dizia que não queria instaurar um sistema de guerra, mas queria a paz, como podia
concluir com uma invasão repentina fora das fronteiras para conquistar os países
que estavam no domínio da França antes de se celebrarem aqueles tratados? Não o
podia fazer sem ser contraditória, e então necessário era que se respeitassem por enquanto estes fatos por amor da paz, e que ela se reservasse para os decidir por meio
de estipulações pacíficas.
Em seguida mostra o orador que a França não pode ter o menor receio
por ver acabado o tratado, à vista do procedimento do Brasil a respeito das nações
cujos tratados fmdaram.
Considerando estes fatos, a França nada pode recear da cessação do tratado.
Por esta ocasião não pode deixar de rebater a idéia aventada por um seu
amigo de Pernambuco, de se dar indenização à França pela cessação do tratado. Se
o tratado é contra a independência e soberania nacionais; se ele é absurdo e iní435

quo, é preciso acabar com ele, como o permitem os princípios de direito, e em caso
nenhum se pode admitir tal indenização. Ainda gememos da conseqüência do sistema de comprar a independência; por muitos anos oprimiu o Brasil este sistema,
que fez com que pagássemos a Portugal o reconhecimento da nossa independência,
que havíamos regado com o nosso sangue. Por isso não pode admitir que se pense
nem se fale em indenizaçíio.
É por ter esperança na extinção do tratado que quer que- o projeto fique
sobre a Mesa. Não concorda com outro nobre membro da Maioria, em que a circunstância de o projeto ficar sobre a Mesa possa concorrer para que a França suponha que se quer admitir medidas injustas contra ela. Aqueles que lerem os debates
da Câmara dos Deputados conhecerão que poucos são os membros que votam por
estas medidas, mas todavia que se devem admitir outras no mesmo intuito. A rejeição in limine denotaria não haver esta necessidade.
Muito se falou na necessidade de, no caso da revogação do tratado, se darem garantias aos franceses e mais estrangeiros. O orador concorda em que é indispensável e necessário, para favorecer a imigração em nosso País e a entrada de capitais, regular a existência dos estrangeiros no Brasil, de maneira que aqueles que
trouxerem capitais, indústria ou inteligência, que também são capitais, venham a
ter no País a direção que mais conveniente for; mas, se o debate continuar, se ele
tomar a extensifo que deve tomar, ele mesmo convencerá a França e todos os estrangeiros em geral da disposição em que está o Brasil de lhes dar estas garantias.
Passando agora a responder ao Sr. Vasconcelos, faz notar que a proclamação que aquele senhor leu não existe, não é uma peça inteiriça da mesma pena
como ele deu a entender. O Sr. Bernardino Jacinto da Veiga, Deputado em 1843,
acusando seus adversários em Minas de terem excitado desordens em 1833, trouxe
para a Casa vários jornais da Província, e, sem adulterar coisa alguma, no corpo de
seu discurso leu trechos de diversos jornais, como consta do Jornal do Commercio
de 19 de maio de 1844. O Sr. Vasconcelos reuniu estes diversos trechos, oriundos
de diversas penas, e os leu como se fossem uma peça única. À vista deste fato, o orador entende que a Câmara pode julgar da importância da resposta que deu o Sr.
Vasconcelos.
Disse o Sr. Vasconcelos que os vencedores de 1842 foram mais que humanos, protegeram os vencidos, e agora são massacrados, espoliados, roubados etc.
Para contrariar esta proposiçãÓ, o orador se vê na necessidade de narrar alguns fatos
para mostrar as atrocidades cometidas erri Minas contrl(os vencidos em 1842.
O atual Sr. Ministro do Império, então preso na cadeia de Ouro Preto,
adoeceu gravemente: perigava a sua vida. Deixaram que ele fosse tratado em sua
casa, mas no mesmo dia em que o Sr. Melo Franco, que o assistia como médico,
concebeu a esperança de o salvar, e comunicou esta sua esperança aos seus amigos
também presos, foi o Sr. Melo Franco recolhido à cadeia, e dobrou-se a guarda na casa
do Sr. José Pedro Dias de Carvalho, chegando o luxo da tirania a ponto de postarem
à porta do quarto do doente uma sentinela que de quarto em quarto de hora gritava: "alerta" com todos os seus pulmões; achando-se o enfermo de tal modo incomodado com isto que preferiu tratar-se na cadeia. Nota mais que, se havia facilidade
em consentir que o Sr. Melo Franco saísse da cadeia, era pela necessidade que ti436

nham de seu préstimo vários legalistas distintos, por ser ele o primeiro médico da
Província~

Entraram para a cadeia 50 indivíduos,. pessoas principais da Província;
quando lhes vinha o jantar, proibia-se a entrada de urna garrafa de vinho, porque era
contra o regulamento da cadeia; não era permitido entrarem talheres, porque eram
armas com que os presos podiam fazer uma desordem na cadeia. Recomendava-se
ao carcereiro que executasse o regulamento em todo o seu rigor.
Existiam em uma sala de cadeia 5O presos. Esta sala tinha uma ou mais janelas com vidraças sem grades, que não davam segurança alguma; vidraças para não
entrar ar na prisão. Indo o chefe de polícia à prisão para saber se faltava alguma coisa aos presos, respondeu o Sr. Mello Franco que se passassem os presos naquela sala
uma noite, com as vidraças assim pregadas, corriam risco de morrerem asfixiados, ao
menos alguns. A autoridade prometeu dar providências, mas estas providências só
foram dadas 7 dias depois; e se os presos não morreram asfixiados, foi porque usaram da astúcia de tirarem com suma cautela a massa de um dos vidros, de modo que
os carrascos o não vissem, e aí, por turmas iam os presos respirar algum·ar livre. Pela
madrugada era este vidro seguro com alfinetes, para que se não conhecesse a astúcia de que se tinham valido os presos para não morrerem asfixiados. Ora, um partido que pratica atrocidades, atos semelhantes de canibalismo, pode com razão acusar o partido contrário de ferocidade?
O orador desafia da parte de seus amigos a quem apresente na Casa prova
de um assassinato a sangue frio, fora do combate, praticado pelos revoltosos; en·
tretanto, apresenta diversos fatos de assassinatos a sangue frio feitos por legalistas, sobre os quais se não deram providências algumas. Reconhece que entre os seus
adversários muitos se comportaram generosa e dignamente; mas mostra que em
geral a conduta dos legalistas foi atroz.
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ROMPIMENTO COM O GOVERNO
Os "luzias" voltam à Oposição
"Aquiles sai da tenda", exclama Cotegipe

Sessão de 2 de outubro de 1848

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Teófllo Ottoni. (Profundo silêncio.)
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, surpreendido no dia de sexta-feira passada pela notícia que li de manhã nos jornais, de que o Ministério de 31 de Maio se
havia retirado do poder, e de que um outro Gabinete estava à testa do Governo do
País, acudi pressuroso a esta Câmara, impaciente por ouvir da boca dos novos ministros a explicação da política que iam seguir, e ao mesmo tempo a decifração do
enigma que me parecia dever enxergar na retirada de um Gabinete, quando nenhuma causa podia aparecer para a sua dissolução. Vendo que figurava entre os nomes
dos novos Ministros o de indivíduos que, de longa data, têm assento nas Câmaras e
que devem ter conhecimento dos deveres do estadista que toma a si o encargo da
administração do País em um sistema representativo, acreditei que seriam eles os
primeiros, imitando o que sucede nos países constitucionais, a promover a reunião
do Corpo Legislativo, a fim de se apressarem a explicar o seu pensamento para que
fosse compreendido pela Nação. Mas cresceu a minha surpresa, Sr. Presidente,
quando, chegando a esta Casa, reconheci que os amigos dos novos Ministros, sectários prováveis da política que havia substituído a do Ministério anterior, esquiva·
vam-se da discussão, e que os Ministros, a quem estão destinadas seis cadeiras nesta
Casa, as deixavam vagas. Acreditei que as dificuldades do primeiro dia da organização do Gabinete teriam obrigado o Governo a demorar, por algumas horas, essa
explicação que devia ao País.
No sábado, cheio de impaciência, apresentei-me nesta Câmara; e V. Exa.
sabe que a mesma cena se reproduziu; os sectários prováveis da nova política retiraram-se da Casa, a fim de que a Câmara não pudesse funcionar.

O Sr. José de Assis - Estavam na Casa e fugiram dela.
O SR. OTTONI - Estavam na Casa, mas retiraram-se do salão, a fim de
que a Câmara não pudesse funcionar, a flm de que um pretexto plausível se desse
aos novos Ministros para se esquivarem de tomar assento nestas cadeiras.
O Sr. Elias - Até veio dez minutos antes da hora o Sr. Aprígio pedir que
se levantasse a sessão.
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O Sr. Aprígio -Porque já tinham dado onze horas.
O Sr. Elias- No relógio de sua desorientada cabeça.

O Sr. Aprz"gio -Ora! Qual é a que deve estar mais desorientada?

O SR. OTTONI - Ainda hoje, V. Exa. sabe que foi com dificuldade, e já
no último momento, que a Câmara pôde reunir-se, que nenhum contingente forneceram os aliados prováveis do atual Ministério para que a Câmara funcionasse.
(Muitos apoiados.) Já se vê, portanto, que o novo Gabinete evita a discussão, que
tem que esconder do País. (Numerosos apoiados.) É certo, Sr. Presidente, que,
pela necessidade de fazer passar o Orçamento na outra Câmara, os Ministros ali
têm aparecido; os eliminados de tomar parte nos negócios somos nós: é uma espécie
de dissolução prévia que não sei explicar.
E quais são as explicações que o novo Gabinete deu ao Senado? Interpelado por um nobre Senador pela Província da Bahia, o Sr, Presidente do Conselho
evitou cuidadosamente explicar as causas por que se tinha dissolvido o Ministério
antecedente. Nenhuma resposta mereceu esta pergunta que havia feito o nobre
Senador pela Bahia. Quanto à sua política, quanto ao programa da nova administratão, o Sr. Visconde de Olinda disse: (Lê.) "Direi que o atual Gabinete não faz promessas, não quer prometer para não se ver, muitas vezes, na dura necessidade de não
poder cumprir seus desejos." Para não se ver na dura necessidade de não poder cumprir os seus desejos! Acho muito significativas estas palavras do nobre Presidente do
Conselho (muitos apoiados); ele já sabe que as condições com que subiu ao poder
hão de ser contrariadas, e que se se arriscasse a dizer o que havia de fazer, provavelmente s~ acharia falho depois por não ter podido cumprir.
Sr. Presidente, no ano de 1841, deste lugar donde agora tenho outra vez a
honra de dirigir a palavra à Câmara dos Srs. Deputados, eu acusei o partido que
agora subiu ao poder, pela maneira irregular e contrária aos preceitos constitucionais, contrária à índole do sistema representativo com que o Ministério de 23 de
Março se havia organizado. Lancei em rosto na discussão do Orçamento da Justiça
ao nobre Deputado pela Província do Rio de Janeiro, o Sr. Paulino José Soares de
Souza, então Ministro desta Repartição, que aspirando ele aos foros de estadista, de
homem parlamentar, houvesse se prestado a entrar em uma organização de gabinete
que, por maneira alguma, se podia justificar, segundo os estilos parlamentares. Lancei-lhe em rosto alianças que ele então celebrou, associando-se no Ministério com
pessoas que tanto o seu partido havia acusado. Eu disse mais, então, que o p6blico
tinha apreensões de que o nobre Ministro, não tendo podido conquistar constitucionalmente a cadeira de Ministro, se havia aproveitado de concessões que, atrás do
reposteiro, se haviam feito para conquistar uma Pasta, onde pudesse preparar as
outras cinco para cinco aliados seus. Eu disse ao nobre Deputado, então Ministro da
Justiça, que o público o apontava como núcleo de uma nova organização ministerial
que devia representar genuinamente o partido que então governava.
O que vaticinei desta tribuna, em 1841, realizou-se em 1843. Dois anos depois, o Sr. Paulino José Soares de Souza servia de núcleo a uma nova organização
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ministerial, onde o seu partido estava, sem dúvida, mais fielmente representado. O
nobre Deputado, então Ministro da Justiça, impressionado talvez pela consciência
que sabia existir no público, ficou de fora na organização do Ministério de 20 de
Janeiro; demorou-se fora do poder até abril, época em que se confirmou de todo a
profecia que eu havia feito, entrando ele para a Pasta de Estrangeiros que ficara
vaga em janeiro.
Em abril de 1843, o Sr. Paulino esqueceu-se que havia dito que não era
traidor, que não era judas para estar, em um Ministério, minando a queda de seus
colegas com a arriere-pensée de ser núcleo de uma nova organização ministerial.
Censurei o Ministério de 23 de Março por não se ter organizado parlamentarmente;
eu acusei o Sr. Paulino, que queria aspirar aos foros de estadista, de homem do Parlamento, por ter feito alianças que a sua imprensa devia qualificar alianças de reposteiro. O certo é que, em 1841, acusando esta organização do Ministério de 23 de
Março, estranhei que homens que não tinham preponderância no partido político,
fossem chamados a tomar as rédeas do governo, quando os primeiros chefes do partido estavam postos à margem. Mencionei, então, o nome do Sr. Bernardo Pereira
de Vasconcelos, que eu lamentava já estivesse condenado a não tomar parte nessa
organização ministerial, apesar de homem, o mais proeminente, do partido que
estava no poder, do partido que, agora, de novo, entrara a governar.
O Sr. Nunes Machado - Apoiado.
O Sr. José de Assis- Que é o mais proeminente, não há dúvida.

O SR. OTTONI - Lançado fora desta tribuna por um golpe de Estado revolucionário, qual a dissolução prévia da Câmara de 1842 (numerosos apoiados),
fui expiar nas masmorras (e disto me glorio) a fidelidade (apoiados) com que servi
aos meus princípios e à minha consciência.
Em 1844 (agora, quem fala é à imprensa do partido saquarema, que é a
imprensa do partido que agora subiu ao poder), em 1844 intrigas de reposteiros,
veleidades da facção áulica, derrubaram do poder um Ministério que se havia organizado parlamentarmente em 1843; não quero discutir a maneira da organização
desse Parlamento, nem se ele era o genuíno representante do País. O Sr. Luiz
Antônio Barbosa, no ano passado, citou minhas palavras de 1841, quando eu
acusava os defeitos das organizações dos Ministério de 2 de fevereiro para cá.
A história da organização do Ministério de 2 de Fevereiro e outros que se seguiram
é muito sabida no País. Estou persuadido de que havia exageração, e muita exageração, nas pinturas que das organizações ministeriais faziam as folhas do partido,
hoje, no poder, e igualmente seus oradores no Parlamento. Mas o que é certo é que
havia um fundo de verdade nessas acusações.
Sem haver abandonado minhas convicções reveladas nesta tribuna, vendo
que muitos de meus amigos entendiam que podiam salvar o País, que podiam obter
a revogação das leis que tinham tornado a Constituição uma quimera, que tinham
aniquilado o sistema representativo no País (apoiados), eu cruzei os bra-ços e disse··
lhes: pois bem, salvai o País; e resignei-me ao silêncio. Minha voz não se ergueu na
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tribuna. Mas, hoje, vejo que um novo Mirústério se organiza, que o partido contrário
sobe ao poder sem ser pelos meios constitucionais. Não vejo batalha ganha que levasse os Mirústros ao poder; não vejo qual a influência que as Câmaras pudessem ter
na organização núnisterial; não sei qual a razão por que se retiraram do poder os
Ministros de 31 de Maio. E, nesta ignorância, eu quero ser esclarecido, eu quero que
o País conheça a verdade! No que vou dizer, faço um serviço ao partido saquarema,
a todos os partidos regulares que podem aspirar ao poder: é preciso que o conquistem com as condições da Constituição (apoiados), é preciso que eles entrem para ci
poder conforme as normas do sistema representativo, e sem as graças dos reposteiros.
Sr. Presidente, o nobre ex-Presidente do Consellio, o Sr. Paula Souza, achava-se gravemente enfermo quando tomou conta do poder. Declarou de uma destas
cadeiras que, posto que doente, ele serviria, uma vez que suas idéias fossem adotadas. Vejo que diferentes fatos podem explicar a retirada do nobre ex-Presidente do
Conselho. Desejo interpelá-lo e a seus sucessores; desejo confrontá-los uns com os
outros; desejo interpelar os outros colegas do nobre ex-Presidente do Conselho; desejo acareá-los com os seus sucessores para que eles expliquem, com a lealdade própria de seus caracteres, e como o exige a sua honra, todos os pormenores da dissolução do Gabinete que acaba de retirar-se. Tendo motivos para crer que as moléstias
do Sr. Sen11.dor Paula Souza se não agravaram do mês de agosto em diante., eu devo
acreditar que, para a dissolução do Gabinete, há uma outra causa. Não há declaração alguma que diga que foram as moléstias do Sr. Paula Souza que o obrigaram a
retirar-se; entretanto, vejo o Sr. Paula Souza retirar-se como doente, porém, temporariamente, com licença.
Um Sr. Deputado - Não teve licença.

O SR. OTTONI- Vejo que os outros Ministros continuam a funcionar e,
de repente, aparece a dissolução de todo o Gabinete.
Sr. Presidente, as causas desta dissolução, no meu entender, na minha mente, talvez suspeitosa, eu só encontro nessa facção áulica, que os nobres Deputados e
a sua imprensa têm denunciado, que se interpõe entre a Coro.a e o Governo, que
não deixa que o sistema constitucional seja uma verdade no Brasil.
Sr. Presidente, são sabidas, porque ficaram muito transparentes para o público, as dificuldades com que lutou o Sr. Senador Manoel Alves Branco para organizar um Gabinete, antes que se formasse o Ministélio de 8 de Março. O Sr. Senador
Alves Brànco teve de ficar à margem; o Sr. Visconde de Macaé organizou ·o Ministério de 8 de Março. Quais foram as tendências deste Ministélio? Os seus presidentes
as estão revelando nas Províncias do Norte. Qual era a sua política? A discussão de
Voto de Graças tornou-a bem patente. A política do Ministério de 8 de Março tendia à ressurreição do partido que havia descido do poder em 1844. Esse Ministério
ficou como que ferido do raio com as notícias dos acontecimentos que haviam
ocorrido na Europa. Nas suas primeiras tentativas, o Chefe desse Gabinete recuou,
evidentemente. Mas parecia que estava preparado para realizar o seu pensamento
revelado pela administração dos presidentes mandados para as Províncias do Norte.
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Entretanto, veio a solução da discussão do Voto de Graças ocorrida nesta Casa. Mas,
em vez de ter a conseqüência natural que em um governo representativo podia ter
uma solução como esta, nós vimos que um Ministério se organizou procurando-se
cautelosamente pessoas que não significassem o triunfo da política que havia vencido na votação do Voto de Graças.

O Sr. Moraes Sarmento - E por que deram então apoio a esse Ministério?
O SR. OTTONI- A Maioria que lhe responda; eu estou falando por mim;
e os votos que tenho dado, muitas vezes, de acordo com o nobre Deputado, me
dispensam de lhe responder.

O Sr. Pereira da Silva - Então, está acusando a Maioria.
O SR. OTTONI - O certo é que o voto de confiança dado pela Maioria ao
Sr. Paula Souza para organizar um Ministério significa amor da paz, significa o desejo, a necessidade de não se mostrar exigente por amor da paz, porque esta Maioria
e o público sabiam, perfeitamente, que o ex-Presidente do Conselho do Ministério
de 8 de Março foi o órgão pelo qual o Presidente do Ministério de 31 de Maio foi
chamado; sabia o que podia legitimamente concluir das repetidas conferências do
ex-Presidente do Conselho de 8 de Março com o atual Presidente do Conselho, no
dia em que se tratava da organização do Gabinete. As conferências de um e outro,
no dia em que o Sr. Paula Souza aparecia ao público, com a missão de organizar
um Gabinete, fizeram temer que a verdadeira intenção da facção áulica, que tratava de organizar Ministério, não era que o Sr. Paula Souza fosse Presidente do
Conselho; que a verdadeira intenção era convidar o Sr. Paula Souza, esperando
que não só, pelas suas moléstias, como por ser ele um homem de consciência
demasiadamente timorata, homem naturalmente tímido, recuasse diante das dificuldades do momento, diante das exigências que se supunha que a Maioria faria;
e, assim, contava a facção áulica que o Sr. Paula Souza não poderia organizar o
Gabinete. Compreendendo este manejo da facção, razoavelmente, talvez, procedeu
a Maioria, dando um voto de confiança ao Sr. Paula Souza, por amor da paz ...

O Sr. Carvalho Moreira (com ironia) - Alea jacta est.
O SR. OTTONI - ... a fim de que organizasse um Gabinete como pudesse.
Estou persuadido, Sr. Presidente, à vista das conferências multiplicadas
entre o atual Presidente do Conselho e o ex-Presidente do Ministério de 8 de Março,
no dia em que se tratava da organização do Gabinete de 8 de Março, à vista das repetidas viagens, da Rua dos Arcos para São Cristóvão, e, de São Cristóvão para a
Rua dos Arcos, tudo prova que o público tinha razão, quando acreditava estivesse
já, então, organizado o Ministério, que, hoje, tomou conta do poder. E, como não
se podia ter o pretexto de dizer que se ia procurar este Ministério, porque os homens moderados, do outro lado, não queriam aceitar, tendo falhado este pretexto,
o Ministério ficou guardado para a primeira ocasião.
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Para explicar a dissolução do Ministério, devo estudar os fatos que têm
corrido nas Secretarias, de que a tribuna e a imprensa estão de posse. Procurarei o
fato da escolha do Senador pela Província do Rio Grande do Sul. É público que, há
muitos meses, existem aqui as atas da eleição de Senador pela Província do Rio
Grande. Conhecendo as opiniões políticas desse nobre Membro do Gabinete, que
se retirou, devo crer que não podia querer fosse escolhido o Sr. José de Araújo Ribeiro. Devo entender que algum outro .da lista tríplice fosse o candidato, cuja
escolha pudesse significar a confiança da Coroa no Ministério. Entretanto, vejo que
a escolha recaiu no Sr. José de Araújo Ribeiro, mas, também, vejo que este fato
coincide com o de haver abandonado o Ministério o Sr. Senador Paula Souza. Desejo, pois - e é esta uma das partes do meu requerimento - que venham à Casa a
data em que chegaram as atas das eleições de Senador pela Província do Rio Grande
do Sul, e a data em que foi feita a escolha, porque quero que, mediante esta informação e à vista das explicações que os Ministros atuais têm obrigação de dar, se
saiba que uma das causas da dissolução do Gabinete nasceu da escolha do Senador
pela Província do Rio Grande do Sul. Esta causa pode ser particular somente ao
Sr. Paula Souza. Desejo que os outros se expliquem. O que é certo é que, depois da
data da escolha, cinco ministros continuaram a administrar o País. Não sei de fatos
que possam explicar a sua súbita retirada do poder. Se estes cinco ministros, quando
o Sr. Paula Souza já estava fora, puderam, por si, tomar os encargos do Governo,
se estes cinco ministros puderam fazer passar na Câmara dos Deputados as leis
anuais e levá-las ao Senado ...
O Sr. Moraes Sarmento - Sofreram derrotas no Orçamento.

O SR. OTTONI- O que sei é que votei contra a passagem dessas leis para
o Senado, que votei contra os desejos dos ministros, assim como o nobre Deputado
e outros da Oposição votaram para que a Lei do Orçamento fosse para o Senado
desembaraçada e pudesse ser um presente aos novos messias que se esperavam.
(Apoiados.) Este fato, no meu entender, revela que, já, então, os nobres Deputados
estavam de acordo com a facção áulica, que sabiam qual era o Ministério por quem
votavam.
O Sr. Moraes Sarmento - Parece-me que o nobre Deputado devia ter sido
chamado à ordem por falar em facção áulica.
Muitos Srs. Deputados- Oh! Oh! Oh!
O Sr. Moraes Sarmento - Devia ser chamado à ordem quando disse que
uma facção áulica demite e organiza os Ministérios ... Isto é injurioso ao Monarca.

O SR. OTTONI - Eu não fiz senão repetir as palavras que os aliados do
nobre Deputado têm constantemente proferido nesta Casa.
O Sr. Moraes Sarmento - Diz a Constituição que o Imperador escolhe e
demite livremente os Ministros.
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O SR. OTTONI - O nome do ][mperador não pode ser trazido para a discussão; é o nobre Deputado que devia ser charnado à ordem. (Muitos apoiados.)
O Sr. Moraes Sarmento - Eu citei o artigo da Constituição.

O SR. OTTONI - Eu falo no mesmo sentido em que tem falado o nobre
Senador, o Sr. Vasconcelos, que nunca foi chamado à ordem no Senado. (Apoiados.)
O Sr. Nunes Machado -Ainda foi mais adiante.

O SR. OTTONI -Falo no mesmo sentido em que falou o Sr. Deputado
Luiz Antonio Barbosa (apoiados}, falo nos termos dos aliados do nobre Deputado.
O Sr. Moraes Sarmento - Quero que se respeite o Monarca.

O SR. OTTONI - O nobre Deputado não me pode dar lições a este respeito; eu não trouxe o nome do Monarca, sei respeitar a Constituição do País.
(Apoiados.)
Eu dizia, Sr. Presidente, que a retirada, de fato, do poder do Sr. ex-Presidente do Conselho, Paula Souza, não impedia que seus colegas continuassem a funcionar corno Ministros, não, despachando o mero expediente, porém, resolvendo as
mais árduas questões da política do Estado, consegtiindo um voto de confiança na
Lei do Orçamento, de que eles inocentemente cuidavam, que era votada para sua
administração, quando outros, talvez, de acordo com os nobres Deputados- assim
ao menos o seu voto revelava -promovendo a passagem desta Lei, deviam aproveitar-se dela, cernetendo um verdadeiro crime de estelionato.
O Sr. Carvalho Moreira - Era a Maioria da Câmara que cometia o crime
de estelionato.

O SR. OTTONI - Os nobres Deputados praticaram um ato de extorsão.
Esse Orçamento não lhes era dado; era dado na hipótese de que, não tendo sido
ganha nenhuma batalha parlamentar pelo lado adverso, não havendo nenhum motivo para a dissolução do Gabinete, se o sistema representativo fosse urna verdade
no País, a Maioria da Câmara bem ajuizaria que, dando o Orçamento ao Ministério,
dava-lhe a sua confiança. Se eu não acompanhei a Maioria, é porque tenho a convicção de que o sistema representativo não é uma verdade no País. (Apoiados.)
Eu disse que, depois que se retirou de fato o Sr. ex-Presidente do Conselho, os
outros Ministros continuaram a administrar o País, como formando um Ministério
que desejava viver, como contando ficar no poder por muito tempo. Se a confiança
da Câmara não lhe faltou ...
O Sr. Moraes Sarmento - Faltou, muitas vezes.
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O SR. OTTONI- ... para realizar o pensamento de Voto de Graças, nunca
faltou a confiança da Maioria; se ela arrefeceu em muitos casos, foi porque os ministros não venciam as dificuldades que deviam vencer para realizar os compromissos que tinham tomado sobre si. Especificarei um fato muito notável, que significa
que toda a confiança necessária para poder um governo ficar à frente dos negócios
do País tinha o Gabinete dos 5 membros, que se retiraram ultimamente.
É sabido que, pelas dificuldades das organizações ministeriais e por muitas
circunstâncias, que, agora, é ocioso esquadrinhar, uma Província havia, onde o partido saquarema estava, ainda, arregimentado com seus chefes à frente, governando e
dirigindo a Província, como nos belos tempos do Ministério de 19 de Setembro:
falo da Província da Bahia. Este Ministério teve força para derrocar, nesse seu quartel, o partido saquarema, teve força para substituir a administração provincial,
apesar da viva oposição que os nobres Deputados, hoje ministeriais, lhe fizeram. O
fato, pois, da mudança da política, a respeito da Província da Bahia, prova que o
Ministério tinha toda a confiança de que, constitucionalmente, pode precisar para
governar o País. Não foi, pois, por falta de confiança do Corpo Legislativo, nem
da Coroa, que o Ministério se retirou do poder: foi porque esta facção áulica, que
se intromete entre a Coroa e o Ministério, que dirige o País, como diziam os nobres
Deputados e a sua imprensa, desde 1844, se intrometeu entre a Coroa e os Ministros; é porque esta facção áulica tinha, em seu peito, organizado o Ministério do
Sr. Visconde de Olinda e estava já desassombrada desses sustos, em virtude dos
quais capitulou com o Sr. Paula Souza, em 31 de maio.
Devemos esquadrinhar quais são os fatos pelos quais se revelou essa
influência misteriosa da facção áulica. Procurarei penetrar nas Secretarias para ver
se, de lá, extraio este mistério.
É a segunda parte do requerimento que se pergunta ao Governo, pelo Ministério do Império, em que data a Escola de Medicina propôs a nomeação do Diretor e se a escolha já foi feita. Sabemos todos que o Diretor atual da Escola de
Medicina preencheu o seu triênio e que a proposta para a escolha de um diretor
foi feita, há muito tempo, e que, até agora, não apareceu a escolha. Entretanto,
vejo um fato público, muito notável. Todos sabem a maneira por que um nobre
Deputado pela Província do Rio Grande do Sul, que tem entrada nos Paços Imperiais, se exprimiu, sendo acusado por um meu nobre amigo, Deputado pela Província de Pernambuco, de andar prometendo o poder ao partido saquarema, inculcando-lhes que podiam, aliunde, obter as pastas por que tanto almejavam. Sinto
não ver, na Casa, o nobre Deputado.

O Sr. França Leite - Já esteve.
O SR. OTTONI - V. Exa. e a Câmara se hão de recordar da maneira insólita por que esse nobre Deputado, que tem a honra de ter entrada no íntimo dos
paços imperiais, agrediu os Ministros da Coroa, os órgãos da vontade irresponsável,
os executores imediatos de suas ordens. O nobre Deputado, respondendo à acusação que lhe fizera o nobre Deputado por Pernambuco, disse que aquela acusação
não podia provir senão do fato de que, em uma quinta-feira, atravessando para o
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interior dos aposentos imperiais, havia passado por um grupo (designando evidentemente o Ministério), que era o grupo dos intrigantes, que o tinha vindo intrigar.
A Câmara sabe que os Ministros, por deferências muito fáceis de explicar, sofreram,
em silêncio, a injúria que, no rosto, lhes cuspiu o nobre Deputado pelo Rio Grande
do Sul.
Se combino esta injúria, lançada pelo nobre Deputado, com o fato de existir na Secretaria a proposta para Diretor da Escola, estando incluída nesta proposta
o nome do nobre Deputado, concluo que a injúria, lançada pelo nobre Deputado,
nasce do fato de não o ter o Ministério achado o mais próprio para Diretor da
Escola de Medicina. O Ministério teria querido nomear outrem, e por este fato o
nobre Deputado o veio injuriar. Desejo saber desde quando foi proposta esta nomeação de Diretor da Escola de Medicina, e tanto mais devo insistir nisto quanto o
Partido e a hnprensa dos nobres Deputados têm discutido este fato, esquecendo
suas acusações ~mteriores, esquecendo que, há tantos anos, aspiram aos foros de
um partido político, aspiram às regalias do Governo Constitucional, e, agora, alardeiam os triunfos de reposteiro.
Além destes fatos que são transparentes, há outros que revelam a existência dessa facção áulica, que eu denuncíei nesta Casa, em 1844, e que tem sido, depois, denunciada constantemente pelos nobres Deputados.
Trarei mais um fato e procurarei informações nas Secretarias: é a escolha
do Senador pela Província do Ceará. Sr. Presidente, há muitos meses que se concluiu a eleição de dois Senadores pela Província do Ceará. É um fato público que
foi declarado, na tribuna do Senado, que as atas respectivas tinham sido remetidas
para o Conselho de Estado durante o Ministério que acabou em 31 de maio. A
Câmara sabe os boatos que correram durante o Ministério de 8 de Março; sabe que
se dizia ter tido esse Ministério um parecer do Conselho de Estado, julgando válidas
as eleições do Ceará. Entretanto, dissolveu-se esse Ministério. E é, depois da dissolução do Ministério, que vão esses papéis para o Conselho de Estado. O público diz
que o primeiro parecer, em virtude da influência do poder que procura governar o
País, havia desaparecido; que, por isto, só depois de organizado o Gabinete de 31
de Maio é que este negócio foi de novo ao Conselho de Estado. O certo é que, até
agora, a escolha de Senador pelo Rio Grande do Sul foi fácil, porque a facção áulica
a aprovava, mas a escolha dos outros Senadores tem achado uma barreira inven·
cível.

O Sr. Moraes Sarmento - Os papéis ficaram muito tempo em mão do Sr.
Galvão. (Apoiados.)
O Sr. Nunes Machado- Ora, muito tempo! Foram agora. Isto é um aleive.
O SR. OTTONI - Os papéis foram remetidos, durante o Ministério pas·
sado, quando, meses antes, eles estavam na Corte. Este fato parece confirmar o que
se dizia: e é que o parecer existe e que foi inutilizado.
Sr. Presidente, mandando à Mesa este requerimento, aliás muito simples,
desejo, unicamente, dar ocasião a que os Ministros atuais discutam com seus ante·
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cessores os motivos da dissolução do Gabinete, que se expliquem uns e outros, que
digam, uns, a razão por que subiram, e os outros a razão por que desceram. É preciso que o País saiba como sobem e descem os Gabinetes. Já disse, em outra parte
do meu discurso, que julgo fazer um verdadeiro serviço a todos os partidos que podem ter a pretensão de querer governar constitucionalmente o País. Se, acaso, discutirmos com calma e com gravidade este negócio tão sério, tão melindroso, sem
que venham insinuações pérfidas, acusações de intimidar os adversários, de reduzi-los ao silêncio, se discutirmos somente tendo em vista o bem do Brasil e a realidade do sistema representativo, grande vantagem podem tirar todos os partidos
políticos desta discussão. Por conseqüência, ofereço este campo aos meus nobres
adversários, aos meus amigos, àqueles com quem tenho votado mais vezes, que,
talvez, acerca deste requerimento, divirjam de mim. Se, acaso, por causa de suas
convicções, eu os puder contrariar com a apresentação do meu requerimento, isto
muito me penalizará; mas era um dever que eu tinha a cumprir, e não hesitei em
fazê-lo.
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EM DEFESA DO MANDATO
DOS DEPUTADOS TITO FRANCO DE ALMEIDA E PAIS DE SOUZA

Sessão de 25 de abril de 1861
O SR. OTTONI- "A exclusão do Sr. Tito Franco de Almeida era conseqüência necessária", foram as últimas palavras do ilustre Deputado que acaba de
orar. O nobre Deputado diz que essa conseqüência necessária veio da união dos
círculos, na Provmcia do Pará. Eu acho que a origem a que, com mais segurança,
se pode atribuir a condenação do Sr. Tito Franco de Almeida é diferente.
Estava escrito que esta Augusta Câmara perdesse um dos seus mais belos
ornamentos; o Sr. Tito cometeu o grande erro de estigmatizar a política desgraçada do Gabinete de 10 de Agosto de 1859. (Não apoiado.)
O Sr. F. Otaviano - Apoiado.

ú SR. OTTONI - Os seus crimes são de notoriedade pública; deixaram
vestígio luminoso nos anais parlamentares.
O Sr. F. Otaviano - Apoiado.

O SR. OTTONI - Procurou-se, pois, para punir a nobre independência do
ilustre paraense falsificar as urnas "de sua província.
Se eu não tivesse outras provas que aduzir em apoio desta afirmativa, bastaria, para demonstrá-la, essa assiduidade impertinente ...
O Sr. Silveira Lobo - Apoiado. Escandalosa.

O SR. OTTONI- ... essa assiduidade impertinente com que o espírito do
mal, que alucinou e transviou o Ministério de 10 de Agosto de 1859 (apoiados e não
apoiados), paira, ainda, em torno destas cadeiras, esvoaça, e parece saborear por
antecipação o sacrifício do Sr. Tito Franco. (Apoiados e não apoiados.)
O Sr. Silveira Lobo - Esvoaça sempre sinistro.

O SR. OTTONI- Sr. Presidente, tenho, porém, a esperança de que a Augusta Câmara dos Srs. Deputados não há de corresponder a essa sinistra expectação.
(O Sr. J. Madureira dá um aparte.)
O·Sr. F. Otaviano - Não se quer, senão, justiça; façam o que quiserem; a
ninguém pedimos misericórdia; contentamo-nos com sermos poucos. (Apoiados.)
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O SR. OTTONI - Sr. Presidente, vejo, com prazer, sentados nestes bancos ....
(O Sr. Barbosa da Cunha dá um aparte.)

O SR. OTTONI - Há coisas que mais justamente causam o riso; e poderemos ir buscá-las na Província de São Paulo, que o nobre Deputado representa.
(Apoiados.)
O Sr. Barbosa da Cunha- Emprazo-os para essa discussão.
O Sr. F. Otaviano - Sem dúvida nenhuma, lá nos terá, se não nos arrolharem. (Risadas nas galerias.)

O SR. OTTONI - Estamos prontos.
O Sr. Presidente - Atenção! As galerias não podem intervir na discussão.

O Sr.

1? Secretário queira ler os artigos do Regimento que o proíbem.
O Sr. 1? Secretário lê os seguintes artigos:

"Art. 201 -Todos os cidadãos e estrangeiros têm direito a assistir às
sessões, contanto que vão desarmados e guardem o maior silêncio, sem
dar o mais pequeno sinal de aplauso ou de reprovação do que se passar
na Câmara.
Art. 202 - Os espectadores que perturbarem a sessão se farão sair
imediatamente das galerias, e se o caso assim o pedir, ter-se-á com eles a
demonstração que a Câmara julgar conveniente."
O Sr. Presidente - O Sr. Deputado pode continuar.

O SR. OTTONI- Sr. Presidente, eu ouvi, é verdade, algum riso nas galerias, mas estou muito certo de que os espectadores hão de atender à justa observação de V. Exa. (Apoiados.) Não há a menor questão nem o menor receio.
O Sr. L essa - O povo brasileiro é muito ilustrado para não compreender a
sua missão.

O SR. OTTONI - Sem dúvida. Conheço o povo do Rio de Janeiro, conheço o Partido Liberal do Município Neutro e sei que está à altura da sua missão.
As galerias sabem que entre o Deputado e o espectador deve haver uma
muralha de bronze. Mas note V. Exa. que o riso é, muitas vezes, um ato involuntário. Portanto, esteja V. Exa. tranqüilo.
O Sr. Zacarias- E quem tem medo das galerias? (Apoiados.)
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O SR. OTTONI- Eu, bem longe de censurar, agradeço a V. Exa. a advertência que acaba de fazer às galerias (apoiados), porque sei que hão de atender a ela,
e que não hão de servir de instrumento a uma especulação torpe ...
O Sr. Saldanha Marinho - Apoiado. Perfeitamente.

O SR. OTTONI- ... com que se pretende apadrinhar não sei que trama.
O Sr. F. Otaviano - Preparada há mais de um mês.

O SR. OTTONI - Estava eu manifestando a lisonjeira esperança de que
não fosse satisfeita a expectação sinistra a que me referi.
Dizia que me sentia contente por ver sentada nesta Câmara uma plêiade de
jovens talentos, que, antes, quererão carregar com as conseqüências de sua independência nos votos que houverem de emitir nesta Câmara, que, antes, quererão arriscar-se ao ostracismo a que foi condenado o nobre paraense, do que renunciar à própria inteligência e fazer-se instrumentos de quem quer que seja.
Sr. Presidente, deploro que, da sentença lavrada contra o Sr. Tito, se fi·
zesse auto-executor o atual presidente da Província do Pará; deploro-o, não só
porque tenho simpatias pelo Sr. Presidente, como porque entretenho relações de
amizade, e devo fmezas e deferências a muitas pessoas que lhe são conjuntas. Mas
o fato é que o nobre Presidente, arrebatado pelas conseqüências do passo errado
que havia dado, aceitando um mandato do Ministério que o nomeou, achou-se,
contra sua vontade, na posição de instrumento desse Ministério, e foi levado a
contribuir eficazmente para falsificar a eleição da frovíncia do Grão-Pará.
Sr. Presidente, pela discussão que tem havido ontem e hoje, a Câmara
estará bem convencida de que a situação dos partidos na Província do Pará é esta
que vou dizer: um grupo de pequenos colégios é decididamente do Partido Liberal,
outro decididamente do Partido Conservador. Pelo que se tem dito e se prova também, os grandes colégios de Cametá e Vigia, onde havia dúvida, onde ambos os
partidos tinham elementos para pleitear a sua causa, decidiriam da questão;
quem tivesse Cametá e Vigia tinha a eleição, supondo que nos mais colégios coubesse a vitória às legítimas influências. Partindo desta observação, que me parece
transluzir de tudo quanto se disse, vou analisar o procedimento do nobre Presidente em relação especialmente a estes dois colégios.
Não discutirei nem a acusação nem a defesa feitas ao nobre Presidente,
ora porque aumentou um eleitor numa freguesia liberal, ora porque fez favor aos
conservadores em freguesia conservadora. Tal acusação e defesa colocaram o nobre
presidente na posição daquele amante provecto em idad~ e que tinha duas amantes.
A mais moça arrancava-lhe os cabelos brancos para 'qt.Je parecesse moço, a mais
velha, os pretos para que o amante se lhe assemelhasse; e, afinal de contas, ficou o
homem calvo. Ao nobre presidente do Pará, ontem, do lado conservador e do lado
liberal tiraram os cabelos, e ficou S. Exa. como o amante da fábula.
Sr. Presidente, o nobre Presidente, chegando à Província do Pará, parece
que se convenceu disto que eu disse a respeito da situação e forças dos partidos: a
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eleição da Vigia e de Cametá ocuparam principalmente seus cuidados. A respeito do
que fez na Vigia, a Câmara está informada: os documentos foram todos patentes, e
tão fortes os argumentos apresentados pelo nobre Deputado pelo Maranhão, que eu
não roubarei tempo à Casa, repetindo-os, nem produzindo novos documentos que
tenho; procurarei somente fazer sentir a fraqueza da argumentação em contrário.
Confessou o nobre Deputado pelo Pará que, efetivamente, chegando ao
Pará o Sr. Amaral, nomeou subdelegado, para Vigia, o homem que havia sido qualificado como espoleta de eleições, criminoso, em 1852, por ter cometido um atentado, quebrado uma uma, creio que na Cachoeira. A autenticidade desta acusação
não foi contestada pelo nobre Deputado que me precedeu.
Não contestou também, nem podia, porque está provado por documentos
que o comandante-superior mandou intimar o tenente-coronel da guarda nacional
da Vigia para comparecer à capital; mas o nobre Deputado ocultava sempre uma
parte da Ordem do Dia que foi lida, suprimindo estas palavras: "De ordem de
S. Exa., o Sr. Presidente da Provinda". Quem ouvisse o nobre Deputado, acreditaria
que o comandante-superior, por ato próprio, e para servir ao tenente-coronel, lhe
havia dito que se apresentasse na capital; não, Senhores, o documento diz: "O comandante-superior, de ordem de S. Exa., determina" ... etc. Confessa-se que o
tenente-coronel é uma legítima influência, mas diz-se que está doente, e que o
major, que faz as suas vezes, é o verdadeiro chefe, apesar de não ter prestígio, nem
posição social. Mas já se vê que, arredar uma influência legítima,. e arredá-la por este
meio ilegítimo, não é digno. Não conheço, nos presidentes, direito para mandar
chamar à capital um tenente-coronel, e, ainda que tivesse essa atribuição, usar dela
nas vésperas das eleições dava muito que inferir. Está também provado que este
subdelegado, espoleta eleitoral, contra disposição terminante de avisos do Governo,
acumulou as funções de presidente da mesa com as de subdelegado, e que as
acumulou, fazendo ostentação de sua autoridade policial.
O nobre Deputado pelo Maranhão mostrou que o subdelegado havia suspendido um número considerável de inspetores nas vésperas das eleições. O nobre
Deputado pelo Pará confessou isto, dizendo que essas suspensões foram devidas à
falta de confiança, porque esses homens eram do lado liberal. Dá-se, pois, o caso
previsto nas decisões do Governo, que expressamente determinam a incompatibilidade dos dois cargos, presidente da mesa e subdelegado, proibindo a acumulação
em razão da influência indébita que a aútoridade pode exercer, como, de fato,
exerceu na Vigia. Acresce que o presidente da província, tendo consultado o Sr.
Gratuliano Porto, delegado de polícia, acerca das necessidades da autoridade
diante da questão eleitoral, este asseverara que a eleição correria mansamente, que
não precisava de força; apesar disto, o presidente mandou força, e o Sr. Porto,
neutra! entre os partidos, e que tinha acreditado no que se dizia acerca da liberdade de voto, teve de entregar essa força à disposição do juiz de paz, subdelegado.
Apresentou, mais, o nobre Deputado um documento - não é justificação
graciosa - pelo qual demonstrava que muitos cidadãos haviam sido privados de
votar, estando qualificados, por mero arbítrio da mesa; leu os protestos dos mesários, enfim, me parece que a todos levou a convicção da nulidade da eleição da
Vigia, somente fllha da fraude, da imoralidade e da violência. Por conseqüência,
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sem me demorar mais a respeito da Vigia, eu me apresso a ir a Cametá, apesar de
ter muito mais fatos a apresentar acerca da Vigia, como aquele de a tropa impedir que
gente do Partido Liberal fosse, de noite, vigiar a urna; e, sendo notado ao oficial
que tinha entrado um conservador, respondeu que a esse tinha convidado para tomar chá.
Antes de entrar em Cametá, ao chegar lá, tomarei em consideração algumas
proposições do nobre Deputado pelo Pará acerca do delegado de polícia, o Sr.
Peixoto. Sabendo o nobre Deputado quão poderosas teriam de ser, perante a Câmara, as informações desta autoridade, procurou infirmar tudo quanto o Sr. Peixoto disses~e,.tudo quant9 trouxesse o nome do delegado; e avançou o nobre. Deputado esta horrível acusação:· o delegado de Came1:á, disse, é um tiJ.agistrado cQ.~rom
pido, venal etc. Maravilhei-me, Sr. Presidente, de que o nobre Deputado, que, pelo
seu estado e pela sua idade, devia ter mais caridade cristã, ser mais moderado em
suas expressões, com as provas que a Câmara vai ver, barateasse os epítetos de magistrado corrompido e prevaricador ao Sr. Francisco de Paula Lins dos Guimarães
Peixoto.
Eu poderia, simplesmente, apelar para as pessoas que estão na Casa e que
conhecem bem o juiz municipal e delegado de polícia da cidade de Cametá; goderia
apelar, especialmente, para o nobre Deputado que está, agora, no lugar de 4. Secretário, .ex-presidente do Pará, que se exprimiu, em seu relatório, a respeito dessa
autoridade, da maneira a mais honrosa. Desejava que este nobre Deputado, com
um aceno que fosse, me dissesse se tem tido motivo para mudar da opinião que
tinha acerca do Sr. Peixoto.
O Sr. Leitão da Cunha - Peço a palavra.

O SR. OTTONI - Era bastante que o nobre Deputado dissesse se mudou
de opinião.
O Sr. Leitão da Cunha- Já pedi a palavra e direi o que entender.

O SR. OTTONI - Estou certo que o nobre Deputado virá dizer-nos que
o seu espírito conserva-se no mesmo estado a respeito do delegado de polícia de
Cametá, porque eu fui autorizado para interpelá-lo; e defendendo o digno magistrado, sou órgão do nobre Deputado;
Mas qual foi a acusação de improbidade que o nobre Deputado pelo Pará
fez ao Sr. Lins dos Guimarães Peixoto? A acusação é muito curiosa! Confessa o
nobre Deputado que o Sr. Guimarães Peixoto prendera, com risco de sua vida,
fazendo sacrifício extraordinário, um homem que justifica o epíteto pelo qual é
conhecido em toda a província: o tigre de Muaná. Que, preso esse homem,, estando
na cadeia da Cachoeira e tratando do seu ·processo, peitou o juiz municipal por
800$, que lhe deu, para que formasse o processo de modo a que fosse absolvido.
Ora, quais foram as provas de uma semelhante acusação?
Uma carta que o nobre Deputado leu, escrita da cidade de Belém a um
negociante da Cachoeira, na qual se pedia a este negociante que pusesse 800$ à
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disposição do preso; outra carta do negociante da Cachoeira, em que dizia que, em
virtude de ordem de seu correspondente, havia mandado participar ao preso que
tinha esse dinheiro à sua disposição e, que, precisando tomar cautela em favor do
seu correspondente, escritura, hipoteca, ou que quer que fosse, pediria ao juiz
municipal que desse permissão ao preso para sair da cadeia e ir a outro lugar passar
essa escritura; que, porém, o juiz municipal não dera a licença, senão com a condição de o fazer vir à sua casa, sem dúvida, com receio da fuga e querendo fiscalizar
que ele voltasse para a prisão. E, pois, deu a permissão com a condição de que ele
viesse à sua casa. Disse o nobre Deputado que veio o preso à casa do juiz municipal,
que, aí, recebera o dinheiro, que o entregara ao escrivão, e este o pusera numa gaveta. Quid inde? Onde a corrupção desse magistrado? Muito estúpido é ele, se,
tendo vendido o seu despacho como juiz, mandou chamar testemunhas para vê-lo
receber o prêmio da peita. (Apoiados.) Esta consideração só prova contra a acusação.
Mas há, além destas duas cartas, a declaração do tal tigre de Muaná, que
afirma que comprou o juiz municipal, que o perseguiu, e que o levou ao júri! ...
O tigre de Muaná não merecia as honras de ser trazido para a discussão; posso passar adiante a respeito desta acusação; o Sr. Guimarães Peixoto, nem de leve, ficou
nodoado com as palavras do nobre Deputado.
O nobre Deputado continuou em terreno em que não posso acompanhá-lo;
trouxe o fato de uma órfã que apareceu à janela do juiz municipal e de órfãos,
depois de ter vindo à presença deste, em virtude de reclamação de um tio queixoso
de que a tratava mal o seu tutor. Não sei o que dizer a semelhante respeito; o nobre
Deputado também, neste caso, esqueceu-se de seu estado; parece-me não lhe assentar bem trazer para a Casa as insinuações que podem nascer de suas palavras, insinuações que, apesar do estado do nobre Deputado, podem ser arma de dois gumes.
O nobre Deputado que andou acompanhando essa desgraçada enquanto
solicitava testemunhas contra o seu adversário, não se considerava, por certo, nodoado por tê-la tido em sua companhia. Em todo o caso, o nobre Deputado esqueceu-se das palavras sagradas: Vae homini illi per quem scandalum venit.
Terceira acusação pareceu-me que tinha feito o nobre Deputado acerca de
emolumentos e de custas. Em ocasião oportuna, é objeto que deve ocupar muito a
atenção da Câmara. Os regimentos de custas são tão excessivos para o pobre, que
pequenas fortunas, muitas vezes, desmoronam-se completamente para pagar aos
juízes de órfãos, aos esérivães, aos partidores, aos advogados etc.; muitas vezes, o
escrivão e o juiz são os maiores herdeiros na testamentaria do pobre. O regulamento, em si, deixa aberta aos vexames para a população. Eu não tenho presente o regimento de custas; por isso, não posso dizer se o partidor marcou mais custas que
aquelas que eram devidas ao nobre Juiz, e considero o Sr. Francisco de Paula Lins
dos Guimarães Peixoto como se nada se tivesse dito a seu respeito. (Apoiados.)
Mas o Sr. Guimarães Peixoto é autoridade com quem se entendeu - e se
entendeu oficialmente - o nobre Presidente do Pará respeito de eleições ...

ª

O Sr. Fábio - Tem merecido a confiança de todos os Presidentes do Pará,
sem exceção de um só, desde que é magistrado na Província.
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O SR. OTTONI- A Câinara tome nota disto. Mas não era o Sr. Guimarães
Peixoto o homem da confiança especial do nobre presidente. Chegando ao Pará,
teve o nobre presidente algum mau gênio, algum mau espírito, a quem foi consignado, talvez sem ele o saber, e que lhe insinuou o instrumento com que deveria
conquistar Cametá, o presidente da mesa paroquial daquela cidade, Manoel Cardoso
Gomes. Este homem foi chamado a Belém, veio entender-se com o presidente da
prov.íncia a respeito das eleições ... Mas, antes de referir a história das eleições,
quero descrever à Câinara quem é o homem a quem o presidente da província
entregou Cametá. É um oficial reformado, e aqui tenho a sua fé de ofício que vou
ler:
"Segundo-tenente Manoel Cardoso Gomes, natural da Bahia, nasceu em
1817, sentou praça voluntariamente em 8 de maio de 1834; cabo de esquadra a 22
de abril de 1836, furriel a 8 de julho de 1836, segundo-sargento a 20 de setembro
de 1836, primeiro-sargento a 8 de maio de 1837, teve a sua primeira praça no. 3?
corpo de artilharia de posição de 1~ linha, na conformidade da Lei de 24 de Novembro de 1830, onde cometeu primeira deserção simples. Sendo reconduzido,
foi perdoado no 1? de julho de 1834, ficando sem efeito a nota de desertor. Marchou no contingente expedicionário, da Província da Bahia à do Pará, e ficou
em serviço no corpo de artilharia ligeira em 29 de maio de 1836. Fez passagem
para este batalhão (4? de artilharia a pé), em virtude da ordem do dia de 15 de
dezembro de 1838, continuando em serviço naquele corpo, do qual regressou,
em 2 de abril de 1839, em virtude da ordem do dia do quartel-general, da mesma
data, que dissolveu o dito corpo de artilharia ligeira. Em virtude da ordem do dia
do quartel do comando das armas de 6 de setembro de 1841, foi repreendido no
círculo dos oficiais do batalhão pelo procedimento que teve, sendo comandante
da fortaleza da Barra, apreendendo uma canoa particular, e não dando, como lhe
cumpria, parte ao quartel do comando das armas, ficando considerado compreendido no art. 28 dos de guerra, como determina a mesma ordem. Em virtude da
ordem do dia do quartel-general de 23 de setembro do mesmo ano, foi preso para
a fortaleza da Barra, por falta de execução de ordens e outros objetos, como se
provou no conselho de investigação a que se procedeu. Foi solto a 13 de outubro
do mesmo ano. Pela ordem do dia de 20 de janeiro de 1842, foi preso por não
fazer a continência ao Santíssimo Sacramento, quando passou pela guarda, da
qual era comandante; foi solto a 28 do mesmo mês, por ofício da mesma data.
Foi reformado por decreto de 19 de agosto de 1842, como consta do aviso da
Repartição da Guerra de 20 de dezembro do mesmo ano, publicado em ordem do
dia de 3 de fevereiro de 1843."
Sem dúvida, foi grande infelicidade para o nobre presidente do Pará,
que o gênio malévolo, a quem, talvez, foi ele, sem o saber, consignado, lhe indicasse semelhante homem. Mas infelizmente o Sr. Amaral o aceitou para seu alter
ego, em Cametá.
Vou repetir a leitura da carta oficial, escrita pelo Sr. Amaral ao delegado
de Cametá, o Sr. Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto. Peço à Câmara
que note bem as palavras de S. Exa.
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"Belém, 23 de dezembro de 1860. - Ilmo. Sr. Francisco de Paula
Lins dos Guimar.ães Peixoto. É de maior conveniência que V. Sa.,
encarregado de manter, aí, a ordem pública, e o juiz de paz, presidente da assembléia paroquial, incumbido de fazer a polícia desta,
estejam no mais perfeito acordo; espero, pois, que ouça o Sr. Manoel
Cardoso Gomes, com quem conversei largamente, e caminhem ambos
identificados quanto ao fim de garantir o resultado da eleição a quem
a vencer. Ainda uma vez lhe digo: liberdade de voto e ordem. Disponha
V. Sa. do amigo certo. Ângelo Tomaz do Amaral. "
Em seguida, como o delegado não respondesse, recebeu uma nova missiva,
que é a seguinte:
"llmo. Sr. Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto. Já me
dirigi oficialmente a V. Sa., manifestando-lhe as minhas intenções
acerca da eleição primária a que se vai proceder; devo agora, como seu
amigo, falar-lhe com franqueza para que de mim não se queixe no futuro. Tenho razões muito particulares para recomendar-lhe que empregue todos os seus esforços, a fim de desmentir as acusações de intervenção ilegítima na mesma eleição, que lhe são feitas pelo Diário do
Grão-Pará e pelo Conservador. É indispensável que, guardando a mais
completa neutralidade, V. Sa. desenvolva, ao mesmo tempo, toda a moderação e energia na manutenção da ordem e da liberdade do voto.
Tendo dado para isso a V. Sa. a necessária força material, e' não lhe
faltando a moral, responsabilizo-o por qualquer ocorrência desagradável. Não preciso dizer mais. Disponha V. Sa. do amigo certo. Ângelo
Tomaz do Amaral. Belém, 21 de dezembro de 1860."
Tinha-lhe recomendado o Sr. Amaral que estivesse de perfeito acordo com
o juiz de paz, o oficial reformado Manoel Cardoso Gomes, que era o alte1fego, com
quem devia entender-se. Agora vê a Câmara como, ao pedido, segliiu-se .~ ameaça.
Veja lá, não se queixe no futuro. O Sr. Guimarães Peixoto, com a dignidade própria
de um magistrado, fez-se desentendido às aberturas que se lhe faziam para esse
acordo, e, a 26 de dezembro, oficiou ao presidente da província da seguinte maneira:
"Cametá, 26 de dezembro de 1860. llmo. e Exmo. Sr. Ângelo Tomaz do Amaral. Recebi ontem, às 6 horas da tarde, as duas cartas de
V. Exa., datadas de 21 e 22 do corrente, em que me pede lhe declare
com franqueza e lealdade que duplicadamente a V. Exa. sou devedor,
já como amigo, já como funcionário público, se pode V. Exa. ficardescansado, que a ordem e a liberdade do voto serão aqui completamente
mantidas na próxima eleição primária, para eleitores. Em resposta, declaro a V. Exa., com toda a franqueza e lealdade, que a liberdade de
voto na próxima eleição será completamente mantida, e que, se eu não
me considerasse capaz de poder garantir a liberdade do voto e a ordem
pública, já há muito o teria manifestado a V. Exa., e solicitado aquelas
providências que a sabedoria de V. Exa. melhor ditasse. Não creia
V. Exa. na intervenção indébita da autoridade na eleição, e por isso
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pode descansar que os meus esforços e dos meus subordinados hão de
convergir somente a prevenir excessos ou abusos que possam ocasionar
qualquer desagradável incidente. Todas as acusações que me têm feito o
Diário do Grão-Pará e o· periódico Conservador são caprichosas e injustas, por isso que até o presente me tenho conservado indiferente à
luta dos partidos, limitando-me a moderar os ânimos e pretensões exageradas, quer de uns, quer de outros, dos dois lados políticos.
Erri vista de semelhante exposição, deve V. Exa. ficar descansado, e
creia, ainda, que, sinceramente, desejo ajudá-lo nas vistas que manifesta
na sua administração.
Se, porém, apesar do expendido, V. Exa. continuar a duvidar de minha franqueza e lealdade, nesse caso mande o Sr. chefe de polícia, que
muito favor me fará.
Sou, com a mais profunda e respeitosa dedicação, de V. Exa. amigo
sincero e obrigadíssimo criado. Francisco de Paula Lins dos Guimarães
Peixoto."
Já se vê que o Sr. Guimarães Peixoto fez-se completamente desentendido
de quanto lhe disse o Presidente a respeito da inteligência com o homem da confiança.
Há de garantir a liberdade do voto, não haverá perigo para a ordem pública; mas, quanto ao acordo com o juiz de paz, de imediata confiança de S. Exa.,
nem palavra, ou, antes, dá uma eloqüente resposta, diz que, a não servir o que promete, mande S. Exa. o chefe de polícia. Não pode haver procedimento mais franco,
mais leal.
Sinto que não esteja presente o nobre Deputado para ler um documento
da sua própria letra, do qual se vê que o nobre Deputado, já em outubro, estava preparando documentos contra o Sr. Peixoto: já em outubro! Veja a Câmara com que
antecedência.
Remete o nobre Deputado, para ser assinada, uma representação contra o
Sr. Peixoto, e recomenda aos seus amigos que a modifiquem como for necessário,
indicando quais os indivíduos que devem fornecer as provas. Acrescenta que, nesse
vapor, ia ordem da presidência para os tenente-coronéis tomarem conta do comando ...
Veja a Câmara como estava o nobre Deputado iniciado nos segredos do
Presidente, o nobre Deputado que se mostrou tão avesso a confidências com os
Presidentes, e tão sobranceiro a todos os administradores da sua província!
Estando as coisas tão preparadas, como inculcam os documentos que acabei de ler, chegou a época da eleição primária.
O Presidente não tinha tomado outra providência acerca da autoridade que
devia assistir à eleição; não era o chefe de polícia. Os partidos, pelo resultado da
eleição, por tudo quanto se tem dito nesta Casa, estavam mais ou menos equilibrados: ambos esperavam vencer.
Se, acaso, os meios que tinham sido empregados tinham de produzir algum
resultado para o lado conservador, era o que a aparência não indicava. Tudo assegurava que a eleição se faria na mais completa paz: os liberais mostraram que não que456

riam outra coisa. A organização da mesa se fez regularmente; os conservadores tinham a maioria. Não se fizeram reclamações, não houve protestos a respeito das
chamadas, somente apareceram insignificantes dúvidas.
Assim caminharam as coisas, até o dia 16; esperava-se com confiança oresultado da uma.
Até o dia 16, dizem os jornais, o juiz de paz, presidente da mesa paroquial,
fez o que praticam os que estão afeitos aos manejos eleitorais: separava as cédulas
dos contrários, para serem apuradas no fmal da eleição, porque podia-se dar alguma
eventualidade propícia.
Não sucede assim somente em Cametá. Em outros lugares, há muitos juízes
de paz matreiros nesse estratagema. A Câmara verá, quando se discutir a eleição de
São Paulo, que o juiz de paz de Sorocaba usou do mesmo manejo, reservando, até
a última hora, as cédulas liberais, esperando que a urna falasse a favor da violência,
que ali atuava poderosamente. Havia por apurar somente 23 cédulas liberais. Apa·
receu um capanga do delegado e baralhou essas listas com outras. Parecia, assim,
inutilizada a eleição; mas achou-se um Presidente de Província que teve a coragem
de mandar que se dessem diplomas de eleitores a quem tivesse maioria de votos, no
estado em que se achava a apuração, quando teve lugar a violência.
Talvez, o Partido Conservador em Cametá não contasse com o mesmo
desembaraço da parte do Sr. Amaral; e, por isso, recorreu a outro expediente: quis
tomar sobre si somente a responsabilidade, e praticou o que consta dos documentos
que vou ler.
Peço à Câmara perdão se a incomodo em uma hora tão avançada; mas
~sses documentos são importantes e devem ser convenientemente apreciados.
Estamos no dia 16 de janeiro. Até esse dia, tudo tinha marchado na melhot
ordem; mas, às 2 horas da tarde, o juiz de paz, que tinha sempre uma doença de
reserva para as ocasiões oportunas, declarou que estava incomodado, e que não
podia continuar. Houve, então, a farsa que se reproduziu nos dias seguintes, de se
mandar chamar o 2? e o 3? juízes de paz do quatriênio lindo, para se discutir se
eram ou não competentes; enfim, adiou-se a eleição.
N~o dia seguinte, muito cedo, apresentou-se o juiz de paz, declarando que
o seu incômodo tinha em parte cessado. Abriu-se a sessão, e imediatamente um
mesário conservador declarou que tinha perdido um caderno, onde estavam apurados diversos nomes, não sei se de liberais somente, ou se de liberais e conservadores.
O certo é que se tinha perdido um caderno da apuração. Isto se acha con·
fessado na ata que aqui se leu.
·
Os dois mesários liberais protestarám contra o desaparecimento do ca·
demo.

O Sr. Pereira da Silva - Da ata consta que era um papel.
O SR. OTTONI - Os documentos que hei de ler provam que era um caderno; mas fosse um caderno ou uma folha de papel da apuração, este não é o pon·
to da questão por ora.
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Hei de mostrar, depois, ao nobre Deputado o que vale essa ata.
Mas vejamos qual foi, no dia 17, a reclamação dos mesários; estava-se no
dia 17, podia estar-se no dia 16; e, se não estava, foi por culpa do juiz de paz, que, a
pretexto .de doença, não quis trabalhar no dia 16, senão até 2 horas; a reclamação
era para que se verificasse a apuração. Mas esta reclamação não a podia aceitar o juiz
de paz e mais mesários: não lhes fazia conta. Tempo havia de sobra, e, desde já,
destruirei esta objeção de falta de tempo.
Numa paróquia, cujos eleitores votaram sem diploma, podia continuar o
trabalho da ata até o último dia. Ademais em Cametá há tipografias e, em pouco
tempo, os diplomas se podiam aprontar. Mas vou adiante: a questão do tempo
pareceu importante; querem dizer que os mesários liberais apresentaram essa reclamação, porque assim embaraçariam a eleição. Mas eu digo: uma eleição em que
existiam duas chapas tão pronunciadas, como disse o nobre Deputado, discriminadas pela cor, papel etc., uma verificação era muito simples. As listas apuradas estavam à vista, era separá-las e contá-las.
.
O nobre Deputado confessou o que se disse no Pará, o que disseram os
jornais, desde o momento em que se deu este fato extraordinário; e, ontem, o repetiu o nobre Deputado pelo Maranhão. O estado da apuração era o seguinte:
tinham os conservadores 794 votos e os liberais 743; havia uma diferença de 51
votos. O nobre Deputado disse e confessou que esta foi a declaração que, geralmente, se fez por parte dos liberais, na ocasião, ou desde o momento; mas disse
que não havia tal e que ia argumentar com a aritmética, para mostrar que o estado
da apuração, no dia 16, não podia ser esse que os liberais publicaram.
O que a aritmética condena é a declaração do lado conservador, isto é, os
500 votos para cada candidato liberal, como lhes queria dar a maioria da mesa.
Negava a mesa que os candidatos liberais tivessem 743 votos, e por uma concessão,
para dar uma solução, quis que tivessem 500 votos. Demos 500 votos para ponto
de partida. Metamos a hipótese em cálculo, e obteremos uma fácil verificação,
multiplicando 500 voto~, atribuídos aos liberais, por 63, número dos eleitores,
teremos 31.500 votos. Multipliquemos 793 pelos mesmos 63, darão 49.959 votos.
Temos mais 93 listas para apurar, que deviam dar 5.589 votos, ou ao todo 87.048.
As listas recebidas eram 1.641; mas, como 11 haviam sido inutilizadas,
ficavam para apurar-se 1.630 listas. Porém 1.630 multiplicadas por 63 dão
102.690 votos. Logo, como vê o nobre Deputado, a aritmética condena e mostra
ser inteiramente falsa a hipótese de terem os liberais, na ocasião, somente 500
votos. E, se fizermos idêntico cálculo, supondo verdadeira a apuração do dia 16,
qual a deram instantaneamente os liberais, acharemos que 794 votos na lista conservàdora, 743 na liberal e 93 cédulas por apurar, dão 102.357 votos, isto é, proxima·
mente o que deviam dar. Com razão, pois, reclamavam os mesários liberais uma
nova apuração; e como o não conseguissem do juiz de paz, retiraram-se despeitados,
ou como quer que fosse.
Não quero entrar na questão se renunciaram ou não, quero supor que re·
nunciaram; não quero discutir se tinham direito a voltar para a mesa, quero supor
que não tinham; deixo tudo isso de parte. Mas quero que fique bem estabelecido
que se retiraram por flagrante denegação de justiça. Porquanto, no momento em
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que a mesa confessava que não tinha a legítima apuração das listas que, até ali, se
tinham apurado, a mesa devia, tinha obrigação de proceder a uma nova apuração,
para convencer a todos que essa diferença de 200 votos mais, que os liberais diziam
ter, era imaginária.
Os dois mesários retiraram-se, porque justiça lhes foi denegada. Todas as
autoridades da cidade, as pessoas mais importantes, todo o Partido Liberal, procuraram fazer pressão sobre a mesa, despertando seus brios, mostrando, com razões, que
a verificação era de justiça e que era fácil desenganar um partido inteirp, que ali
estava clamando justiça, convencendo-o de que estava enganado, que seus candidatos não tinham 743 votos, porém somente 500. Mas o juiz de paz e a maioria da
mesa a nada atenderam; deram o que estava feito por feito, porque, no dia 17, logo
que se libertaram da presença importuna dos dois mesários liberais, arranjaram uma
coisa chamada apuração, e deram tudo por feito.
No dia seguinte o juiz, receando que seus correligionários e amigos fraqueassem, cedendo à verificação requerida, deu parte de doente (segunda doença):
assim consta da ata, assim como consta dos documentos, a que aludiu o nobre
Deputado, falando da farsa de se chamarem os juízes de paz do quatriênio fmdo
etc. O nosso juiz de paz, oficial reformado, meteu-se em casa, anunciando moléstia
mortal; mas, à noite, escapou-se para a capital, enquanto sua fami1ia mandava chamar médico; e os liberais ficaram descansados, na hipótese de que o homem estava
doente, e esperavam pelo legítimo substituto que tinha sido chamado. No entanto,
o nosso homem chega à capital, e oficia ao presidente que se retirou de Cametá, e
vem pedir providências porque os liberais queriam roubar a uma, inutilizar a eleição
etc. Não diz uma palavra (no ofício) sobre a verdadeira causa do conflito, que vinha
a ser o indeferimento da justa reclamação de se reapurarem as listas, à vista do significativo desaparecimento do caderno de apuração.
Os liberais queriam roubar a uma que o bom do juiz deixou com os. demais
papéis na cidade de Cametá, que o nobre Deputado diz que estava dominada por
autoridades liberais e pelo Partido Liberal; e, com efeito, assim era, porque a esse
Partido pertence o comandante-superior, dois tenentes-coronéis, não sei se o juiz
de direito - acredito que é -porque estigmatizou o procedimento da Mesa, assim
como fica declarado liberal o Sr. Peixoto, porque também estigmatizou um tal
procedimento.
Um Sr. Deputado - São conservadores.

O SR. OTTONI- Destes conservadores, já temos alguns nas nossas llleiras;
os outros, que ainda os há, não em pequeno número, hão de vir vindo.
Note-se bem: o juiz de paz é o primeiro que desmente a ata; na ata diz-se
que estava doente, mas na Capital diz que veio pedir socorro para evitar o roubo da
uma, para o que deu-lhe força o presidente, e o fez acompanhar pelo chefe de polícia. A uma estava intata, porque ninguém a quis violar, e o fim de todo este aparato era embaraçar a verificação. Parece mesmo que o juiz temera que seus companheiros da mesa cedessem à pressão do pundonor e do decoro, e não pudessem
arrostar as admoestações pacíficas, porém, enérgicas, que se faziam dentro da igreja
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e pela cidade, dizendo-lhe: "Vós quereis dar diplomas a indivíduos que não são
eleitores, e nós, que o somos, não os temos". Foi para evitar isto que se foi buscar
a força e o chefe de polícia.
Enfim, chegado o chefe ·de polícia, posta a força à disposição do juiz de
paz, desprezadas as reclamações, os diplomas foram expedidos. Mas a história eu a
contei mal; a Câmara fará juízo dela mais acertadamente, ouvindo o Sr. Peixoto.
Ofício n? 104 -não é este o que eu pretendia ler; este refere-se à organização da mesa e como principiou a eleição e o estado de dúvida em que estavam os
espíritos; é muito importante, e deve ter precedência sobre o outro: por isso, o
lerei:
"Delegacia de polícia da cidade de Cametá, 4 de janeiro de 1861.
llmo. e Exmo. Sr. Cabe-me a satisfação de comunicar a V. Exa. que a
eleição para eleitores correu, nesta cidade, plácida e tranqüila, com plena e inteira liberdade a todos os cidadãos, de um e outro lado político,
concluindo-se a última chamada dos votantes às 12 horas do dia 2 de
janeiro corrente, verificando-se, pela contagem das cédulas, haverem
concorrido à urna mil seiscentos e quarenta e um cidadãos votantes.
O juiz de paz e mais membros da mesa paroquial acham-se agora
com ó trabalho da apuração, nã'o se podendo, por isso, ainda, calcular
a qual qos dois partidos caberá a vitória da eleiçã'o.
Durante o tempo da eleição, foram presos os indivíduos de nomes
Antonio Paulino de Figueiredo, aqui conhecido pelo nome de Sururica,
José Mariano de Souza e Antonio de Azevedo Meireles: o primeiro, por
ter praticado ferimentos graves em Vicente de Oliveira, como participei
ao Sr. chefe de polícia, em data de 24 de dezembro passado (ofício n?
256); o segundo, por ter, naquela mesma ocasião, desfechado uma cacetada em José Raimundo dos Santos, que lhe motivou um .ferimento na
cabeça; o tercejro, por se achar condenado pelo Juízo Municipal, em
sentença passada em julgado, a seis meses de prisã'o e 100$ de multa.
Nenhum incidente ocorreu que pudesse recear desordens, donde se conclui que o terror dos conservadores era meramente fmgido e de propósito para desacreditar as autoridades que resistiram aos empenhos para
se declararem partidários.
Todos reconhecem que a eleição de eleitores correu mais plácida e
tranqüila nesta cidade do que as de juízes de paz e vereadores, em setembro passado, o que, sobremodo, demonstra o bom comportamento
dos chefes dos dois lados políticos, e, sobretudo, que as autoridades
souberam cumprir com os seus deveres, e nunca se esqueceram da reco·
mendação que V. Exa. fez, em diversas comunicações, oficiais e reservadas. Junto, achará V. Exa. os números 12 e 13 do periódico Liberal
que, com exatidão, descreveram os diversos incidentes que se deram
durante a eleição, sobre que esta delegacia nada mais tem a acrescentar.
As notícias que tenho das freguesias de Mucajuba, de Nossa Senhora
do Carmo do Tocantins e de Baião, são que as eleições correram tran·
qüilas e sem alteração alguma. Deus guarde V. Exa. llmo. e Exmo. Sr.
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Ângelo Tomaz de Amaral, digno presidente da Província do Pará. O juiz
municipal e delegado de polícia de Cametá, Francisco de Paula Lins ·dos
Guimarães Peixoto."
Eis o que diz o Liberal n? 1:
"Um fato notável e sobremodo lisonjeiro para todos os cametaenses vai-se.
observando nesta eleição, pois que, adiantando-se ela, os ânimos, longe de se animarem, cada vez mais têm-se, pelo contrário; modificado progressivamente."
No primeiro do ano, em todo o dia não houve um só incidente desagradável, a não ser a reclamação do Sr. Hedelbrando, declarando que o Sr. Coronel
Cardoso de Andqde estava muito próximo da uma, reclamação que obrigou o
nosso bom amigo a contra ela fortemente protestar, porque, nem era de adversário
leal, nem de cavalheiro, a insinuação injuriosa que todos divisaram no procedimento
do Sr. Hedelbrando.
Este incidente, porém, passou rapidamente; tudo se acalmou e continuou o
trabalho até às 6 e meia da tarde, votando os qualificados no 3? distrito, e, logo em
seguida, procedendo-se à 2~ chamada, que se concluiu nos três distritos. Depois
marcou-se que a 3 ~ chamada principiada ontem, às 9 e meia da manhã, como, às 1O
e meia, efetivamente se realizou, em presença de quase todos os interessados, que,
pela última vez, levaram os seus amigos à uma.
Poucos faltavam votar e, por isso, concluiu-se a 3~ e última chamada em
todos os distritos, ao meio-dia, com poucas reclamações.
A principal versou sobre o direito de votar nesta paróquia, depois de votarem no 4? distrito, como se provou documentalmente, alguns cidadãos que, em
ambos, estão qualifiqados. Apesar de já ter sido, anteriormente, decidido pela Mesa
que tais votantes não podiam votar em duas paróquias, os Srs. Cônego Siqueira e
Padre Rocha sustentaram que podiam; e, nessa conformidade, decidiu a maioria da
Mesa, reformando a sua primeira deliberação.
Sendo chamado um votante liberal do 3? Distrito, um barrigudo segurou-o
antes de chegar à urna, o que produziu reclamações gerais. Então, o Sr. juiz de paz,
exigindo sossego, excedeu-se e, repreendendo os espectadores, protestaram unânimes os que se julgaram ofendidos, o que aconselhou o Sr. Cardoso a declarar que
não queria repreender, e muito menos ilijuriar quem quer que fosse, acalmando-se
toçlos os ânimos imediatamente.
Sendo chamado o votante Antonio de Azevedo Meireles, tapuio, reclamaram muitos que não podia votar, porque estava condenado em sentença-crime, que
tinha passado em julgado, e a mesa assim decidiu. Pouco depois, saindo o ·mesmo
da igreja, o delegado o prendeu.
Eis o fato: Antonio de Azevedo Meireles, Raymundo de Azevedo Meireles,
Casirníro de Barros, Custódio José de Carvalho e Manoel de Azevedo Meireles, armados de traçados, depois de ameaçarem os escravos do Capitão Romualdo Antonio Martins, danificaram seus cacauais e, por fim, deitaram-lhes fogo.
Feito o corpo de delito, Citados os querelados, seguiu-se o processo, juraram seis testemunhas, e foram eles condenados a 6 meses de prisão e a 100$ de
mu1ta.

461

A sentença foi dada a 26 de novembro e os réus intimados a 7 de dezembro, sem que dela apelassem, pelo que passou em julgado.
Consentir, pois, a mesa paroquial que semelhante criminoso votasse e deixar o delegado de o prender, encontrando-o, seria proceder ilegalmente.
Concluída a chamada, verificou-se terem sido recebidas 1.641 cédulas,
passando o secretário a lavrar a competente ata.
Cumpre referir uma circunstância que pinta o permanente juízo de injustiça que aos barrigudos merecem os liberais.
Tendo havido rumor na igreja, nela entrou um sujeito de camisa e calça,
com uma criancinha pela mão, escondendo na camisa uma garrafa vazia.
Não sabemos como o Sr. Lobato viu a garrafa escondida; e, procurando o
Sr. Tito, declarou-lhe que o mesmo ali estava armado de uma arma perigosa.
Pensava o Sr. Lobato que o tal sujeito era liberal, e logo sonhou planos
tenebrosos.
Averiguando-se o negócio, corre o Sr. Tenente-Coronel Castro, declara que
é seu compadre e amigo, e manda-o embora.
Foi casualidade, disse, então, o Sr. Lobato! Se fosse liberal, provavelmente
era tentativa de quantos crimes se pode imaginar! Tudo é assim."
Aqui vai agora a narração dos acontecimentos que tiveram lugar desde o
dia 16 até o dia 20 de janeiro:
"Delegacia de polícia da cidade de Cametá, 20 de janeiro de 1860.
Dmo. e Exmo. Senhor: Os fatos ocorridos no processo da apuração dos
votos para eleitores desta cidade, desde o dia 16 para cá, são tais que
não posso deixar de levá-los ao conhecimento &~ V. Exa., para que
deles teima ciência e providencie como em sua sabedoria julgar mais
conveniente. Até o dia 16 do corrente, se haviam apurado 1.537 cédulas, a saber: 794, pertencentes ao Partido Conservador e, 743, pertencentes ao Partido Liberal. Em todo esse número, encontraram-se 11
cédulas inutilizadas, a saber, 9, pertencentes aos Conservadores e, 2, aos
Liberais, as quais não estão incluídas no número das cédulas apuradas
e dos votos acima contados. Às 2 horas da tarde do mesmo dia 16, o
Sr. juiz de paz, presidente da mesa paroquial, que, desde o princípio do
trabalho só procurava apurar maior número de cédulas conservadoras,
não tendo na urna mais nenhuma pertencente ao seu partido, e restando
somente 93, reconhecidas dos liberais, por isso que não tinham no invólucro a marca de lacre amarelo, distintivo das chapas conservadoras,
pretextou moléstia e suspendeu os trabalhos; fechada e lacrada a urna, e
confiada à guarda, retirou-se para sua casa. Às 4 horas da tarde desse
mesmo dia, espalharam os conservadores o boato de que os liberais
queriam roubar a urna, e, nesse sentido, me oficiou o juiz de paz, e
veio mesmo à minha casa dar-me essa parte; respondi-lhe que não tivesse
a respeito o menor cuidado e que isso mesmo assegurasse aos seus amigos e aliados. Tudo se passou em paz e não houve novidade, com o que,
diziam os, gracejadores, que era uma peça de entrudo feita pelos barrigudos. Na manhã do dia 17, às horas do costume, reunida a assembléia
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paroquial para continuar com os trabalhos, ao principiarem, declara o
mesário Hedelbrando Augusto Nunes Lisboa que tinha désaparecido o
caderno em que ele mesmo tomava a votação dos liberais e que não
sabia o número de votos já apurados para prosseguir na contagem dos
votos que se iam apurar. Já todos os conservadores cercavam a mesa
paroquial e alguns liberais se iam também ajuntando à igreja matriz.
Não se encontrando o caderno, o juiz de paz, fingindo enfado, repreende o mesário Hedelbrando, e houve entre eles uma pequena altercação de descomposturas re.cíprocas. Passado este incidente, os mesários liberais, Padre Félix Vicente de Leão e José Vicente de Leão,
fizeram suas reclamações, declarando que o mesário Hedelbrando, de
propósito, sumira o caderno da votação dos liberais, por julgar perdida
a eleição para o seu partido. Tomaram parte nas deliberações da mesa os
homens de um e outro lado político, e, em vista das vozerias e gritos,
apareço à assembléia paroquial e consegui restabelecer a ordem e o
sossego. Declarou o mesário Hedelbrando que se lembrava terem os
liberais, no seu caderno, perdido o número de 500 votos somente, e
que desse número é que ia proceder a contagem, com o que concordou
o juiz de paz, presidente da mesa paroquial. Mas os mesários liberais
protestaram contra essa resolução e pedem nova revisão em todas as
listas, no que não quis anuir o juiz de paz e mesários do seu lado político. Outra vozeria se levantou 'na igreja, e tão prolongada, que custoso
me foi tudo acabar, resultando daí que os mesários do lado liberal, por
não poderem conseguir a verificação das cédulas apuradas, dessem parte
de doente, e retiraram-se para suas casas, todos despeitados com esta
Delegacia, a quem queriam atirar a culpabilídade. Procurei tranqüilizá-los, fazendo-lhes sentir que a minha intervenção era toda benigna e
de razão pública, que nada mais queria senão o sossego, paz e segurança
de todos. O juiz de paz chamou, para substituir os dois mesários liberais, os conservadores Mariano Augusto Gomes de Castro e Alberto José
Barreiro de Azevedo. E, assim, composta a mesa, mandou colocar em
roda sentinelas para não consentir que· dela se aproximassem os liberais;
e procedeu na votação como entendeu. Muitos liberais vieram-me reclamar contra semelhante procedimento; porém, eu, ocupado mais com o
público sossego, e vendo que nada podia obter do juiz de paz, nenhum
remédio tinha a dar-lhes. O trabalho continuou até às 7 horas da noite,
dando-se por concluída a apuração. Na manhã do dia 18, apresentam-se
os dois mesários e pretendem tomar parte nos trabalhos que iam principiar; mas o juiz de paz não quis admiti-los, com o que se levantou
grande reclamação, e, em seguida, gritos e vozerias dos homens dos
dois partidos que na igreja se achavam. Correm algumas pessoas à minha casa, e instam para que eu comparecesse à igreja; o mesmo juiz de
paz manda-me chamar. Lá comparecendo, procurei tranqüilizar a todos
e acabar com aquela cena de descomposturas recíprocas. O juiz de paz
com os seus mesários progrediram nos trabalhos e publicaram o edital
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da eleição dando, como eleitores, os conservadores, e, suplentes, os
liberais. Feito isto, retiraram-se todos para suas casas, para, na manhã
do dia 19, lavrar-se a respectiva ata. Conhecendo os liberais que nada
mais podiam remediar, resolveram protestar contra o procedimento do
juiz de paz e da mesa paroquial; para isso compareceram ao colégio.
Às 11 horas e três quartos do dia, recebo do juiz de paz o ofício, que
junto (por cópia, achará V. Exa.). Declarando-me que estava doente e
não podia comparecer, recomenda-me que guardasse a uma, enquanto
o seu suplente nã'o comparecesse para continuar com o trabalho da ata.
Ao receber essa comunicação, dirijo-me à casa do juiz de paz, que
sabia estar de saúde perfeita, para ver se conseguia que viesse lavrar a
ata; mas a s).la senhora, assegurando-me estar ele mal de saúde, não me
permitiu que com ele falasse. Dirijo-me à casa do Tenente-Coronel
Joaquim Francisco Gomes de Castro e o convenço da necessidade de
acabar, naquele mesmo dia, com o trabalho da ata da eleição; e pedi-lhe
que fôssemos à casa do juiz de paz Cardoso, donde eu já tinha vindo,
sem poder com ele falar, para nós, ambos, o persuadirmos a que ele
fosse para o colégio lavrar a ata. O tenente-coronel, pretextando muitas
dificuldades e terrores pânicos, declarou-me que o Juiz de Paz Cardoso
havia dado parte de doente por temer algum desacato. Assegurei-lhe que
por tudo me responsabilizava, e que ia mesmo colocar-me ao seu lado
para prevenir e acautelar qualquer excesso; respondeu-me, ainda, que
não podia satisfazer-me. Enfim, depois de algumas considerações que
lhe expus, saiu, e nos dirigimos para casa do Juiz de Paz Cardoso, onde
fomos recebidos grosseiramente pela mulher do mesmo, que não nos
quis dar entrada para falarmos com o seu marido. Em vista disso, voltamos sem nada conseguir. Conheci que tudo era uma trama urdida pelos
conservadores e pelo mesmo Tenente-Coronel Joaquim Francisco Gomes de Castro. Às 3 horas da tarde desse mesmo dia, recebi do mesmo
juiz de paz o segundo ofício, que, por cópia, vai junto, a fim de que
V. Exa. o leia e em vista do expendido, aprecie devidamente as condutas do juiz de paz e de todos os conservadores de Cametá. Os liberais,
amontoados na igreja, gritavam pelo juiz de paz para lavrar a ata e receber o protesto; grupos de povo pelas ruas; enfim, custoso me foi tudo
tranqülliz~; e a ordem pública e a segurança individual não sofreram
gravame algum.
Hoje, 20 do corrente, até o meio-dia, em que estou fazendo a V. Exa.
a presente comunicação, ainda não apareceu juiz de paz algum para
tomar conta da mesa paroquial e lavrar-se a ata, apesar de estarem todos
em suas casas sem pretenderem prestar-se a coisa alguma. A uma está
na igreja, guardada pela força de linha, e nenhum perigo corre. Os ju'ízes
de paz do distrito vizinho também não querem vir tomar conta da presidência da mesa paroquial. O juiz de paz do 4? distrito, que é liberal,
está nesta cidade e podia tomar assento e continuar com os trabalhos;
receia-se, porém, que os conservadores promovam desordens na ordem
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pública. Creia V. Exa. qu,e a minha prudência tem-se manifestado de
uma maneira que me custa crer tê-la em, tanta abundância, do contrário,
eu já teria aconselhado ao jui2 de paz do 4? distrito a tornai assento e
progredir nos trabalhos como entendesse. Acresce que os dois oficiais
de linha, que cá se acham, não me merecem a menor confiança por sua
fraqueza de espírito. O procedimento revoltante e todo criminoso do
Juiz de Paz Manoel Cardoso Gomes está a todas as vistas manifestado.
A sua falta de lealdade para com V. Exa., perante quem se comprometeu pela boa ordem dos trabalhos da assembléia paroquial e segurança
da eleição ao partido que obtivesse a vitória, está tão demonstrada, que
duvido poder ele, em presença dos fatos, produzir uma justificativa que
o livrar possa do verdadeiro conceito que merece.
Tem-se espalhado por toda esta cidade que os conservadores mandaram buscar o Sr. chefe de polícia, e que o Juiz de Paz Cardoso foi para a
capital, a pretexto de desordens em Cametá, para trazê-lo em vapor de
guerra e, na sua volta, lavrar.-se a ata sem o protesto dos liberais. Não
tenho disto certeza alguma, mas é a notícia que todos me dão. O jogo,
porém, que têm feito os juízes· de paz conservadores autorizam-me a
acreditar que a notícia não é destituída de fundamento.
Em vista de tudo o que levo expendido, declaro a V. Exa. que a uma
está guardada com segurança, que nenhum dós juízes de paz conservadores quer tomar conta da mesa paroquial para proceder à lavratura da
ata da respectiva eleição; que, em vista do estado das coisas, não considero bastante a força que cá tenho para garantir a ordem, no caso de
ser perturbada por qualquer circunstância extraordinária que possa sobrevir, e que, finalmente, nada resolvo e nem faço sem expressa determinação de V. Exa. Deus guarde V. Exa., Ilmo. e Exmo. Sr. Ângelo
Tomaz do Amaral, presidente da Província do Pará. O juiz municipal e
delegado de polícia, Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto. "
Depois dessa declaração é que chegou o chefe de polícia com força, que
pôs à disposição do presidente da mesa; e expediram-se os diplomas, sem apuração.
Tudo quanto ocorreu nessa ocasião, tudo quanto se conforma com a verdade dos fatos, consta dos protestos, que não lerei para não consumir tempo, mas
que peço permissão para incluir no meu discurso, porque desejo que o País veja
quanto são importantes esses documentos; mesmo porque são poucos os Deputados
que se acha,!l presentes, e os nossos honrados colegas quererão esclarecer-se, visto
que não posso admitir que já tenham voto feito sem ouvir o debate.
O Sr. F. Otaviano - Hão de esclarecer-se depois da votação; a publicação
terá lugar daqui a três dias, e a votação amanhã... Eles retiraram-se; isto é triste.
O SR. OTTONI - O primeiro protesto que apresento, assinado pelos mesários repelidos da mesa, vem acompanhado de uma justificação documentada.
Eis o protesto:
"Os abaixo-assinados, na qualidade de cidadãos votantes desta freguesia, e como membros da mesa da assembléia paroquial da mesma,
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tendo sido testemunhàs das irregularidades e do arbítrio com que tem
procedido a maioria da mesa, protestam contra tais desmandos em vista
dos fatos que passam a expor:
Nos dias 14, 15 e 16 do corrente mês, contra a literal disposição da
lei (Art. 4? das Instruções de 27 de setembro de 1856) apuraram-se, por
decisão da maioria, em lugar de uma por uma cédula, maços delas contendo dez, e distribuindo, ao depois, de uma só vez, os votos contados
das ditas cédulas e maços sobre os nomes dos cidadãos votados.
Até o meio-dia do dia 16 achavam-se apuradas 1.537 cédulas, asaber: 794 cédulas pertencentes ao Partido Conservador e 743, ao Partido
Liberal, cujos votos foram tomados pelos mesários em cadernos separados e distintos. Foram inutilizadas até essa mesma hora 11 cédulas, a
saber: 2 pertencentes ao Partido Liberal e 9, pertencentes ao Partido
Conservador. Convém saber que as cédulas pertencentes ao Partido
Conservador tinham no invólucro um carimbo com lacre amarelo, como
distintivo, enquanto que as cédulas dos liberais nenhum sinal externo
tinham. O juiz de paz, presidente da mesa paroquial, desde o princípio
da apuração, tirava sempre maior número de cédulas pertencentes ao
seu partido político, bem conhecidas pelo dito sinal de lacre amarelo,
para serem apuradas, até que, às 2 horas da tarde do referido dia 16,
não encontrando mais cédulas carimbadas para apurar, restando tão somente na urna 93 cédulas por apurar, que eram reconhecidamente do
Partido Liberal, por não terem o sinal de lacre amarelo, e conhecendo,
por outro lado, que apurando naquele dia as 93 cédulas do Partido Liberal, vinha este a ter a vitória na eleição, por uma maioria de 42 votos,
por isso que todas as cédulas recollúdas à urna 'faziam o número de
1.641, pretextando moléstia, suspende os trabalhos da mesa às 2 horas
da tarde, contra a expressa disposição da lei, ficando por apurar as 93
cédulas reconhecidamente do Partido Liberal; e, recollúdos o livro e
todos os papéis à urna, confiada à guarda da força de linha, retiraram-se
o juiz de paz e mesários para suas casas.
No dia 17, pelas 9 horas da manhã, reunida a mesa paroquial para
prosseguir os trabalhos, declarou o mesário Hedelbrando Augusto Nunes Lisboa que o caderno em que ele tomava a votação dos eleitores
pelo Partido Liberal se havia perdido. Por isso, não sabia como contar
os votos dos cidadãos eleitos por esse lado político. O juiz de paz, presidente da assembléia paroquial, suspende os trabalhos para fazer-se
novo caderno, o que feito, declarou o mesário Hedelbrando Augusto
Nunes Lisboa que se lembrava terem os eleitos pelo Partido Liberal o
número de 500 votos cada um, e que, daí, começaria a contagem da
votação que resultasse das cédulas contidas na urna, no que concordou
o dito juiz de paz, presidente da mesa. Este fato, todo arbitrário, deu
lugar aos abaixo-assinados requererem ao juiz de paz que se fizesse uma
revisão em todas as listas apuradas, a fim de conhecer-se verdadeiramente a votação dos cidadãos eleitos pelo Partido Liberal e, depois,
466

continuar-se uma apuração das cédulas contidas na urna que, ainda,
não estavam apuradas. O juiz de paz, presidente, porém, e os dois membros da Mesa, seus aliados políticos, se opuseram a esta tão razoável
quão justa reclamação.
Já a mesa paroquial estava cercada de homens, quase todos do lado
conservador, e, por isso, uma grande vozeria se levantou na igreja, onde
compareceu a autoridade policial, chamada para manter a ordem; a
força de linha, composta de vinte praças, introduzida na igreja parte
dela, rodeou a mesa paroquial com o fim de obstar que o povo enfurecido acometesse a urna, o que deu lugar a que os abaixo-assinados
dessem parte de doente e se retirassem.
Para logo, o juiz de paz, presidente da mesa paroquial, chamou os
dois cidadãos do seu lado político, Alberto José Barreiro de Azevedo e
Mariano Augusto Gomes de Castro, para que, tornando assento, substituíssem os mesários abaixo-assinados; e assim composta a mesa e cercada de sentinelas para que dela não se aproximasse cidadão algum pertencente ao Partido Liberal, principiou a distribuir pelos cidadãos eleitos, em voz quase imperceptível, uma votação sui generis, toda a seu
bel-prazer. Um indivíduo, conhecido pelo nome de Jesuíno Manoel de
Oliveira, achava-se, nesta ocasião, junto ao juiz de paz presidente, dele
recebendo cédulas e dando-lhes outras que eram emaçadas. Às 7 horas
da noite desse mesmo dia, levantou o juiz de paz, presidente da mesa
paroquial, dando por concluídos os trabalhos da apuração, sem que
houvesse pessoa alguma que visse e testemunhasse a apuração das noventa e três cédulas, que existiam dentro da uma, pertencentes ao Partido Liberal.
Na manhã do dia 18, reunida a mesa paroquial, não às 9 horas, como
manda a Lei, mas, sim, às 8 horas da manhã, os abaixo-assinados, achando-se mais restabelecidos, se ,apresentam à mesa paroquial para tomarem
seus lugares, que lhes competia, em virtude do exposto nos avisos de 8
de abril, 25 e 26 de fevereiro, e 8 de julho de 184 7; porém, a despeito
das razões que apresentam, não conseguem tomar assento, por se oporem o presidente da mesa e todos os quatro mesários, assim corno os
cidadãos do seu lado político, que ameaçavam e provocavam não só os
dois mesários não aceitos, como também a quase todos os cidadãos que,
como eles, requeriam à mesa que eles tomassem assento nela.
Nesta ocasião, compareceu o Sr. delegado de polícia, que inStando
com os abaixo-assinados, assim como com muitos cidadãos distintos do
Partido Liberal, para que cedessem de seus direitos por amor da ordem
e segurança pública, conseguiu deles, mesários, o retirarem-se. Para logo,
o juiz de paz presidente apresentou um edital, que mandou afixar na
porta da igreja matriz, dando como eleitores os conservadores, seus
aliados políticos, e, como suplentes deles, os cidadãos pertencentes ao
lado liberal, declarando no edital que, no dia seguinte, se procederia ao
sorteio dos votos empatados, e recaídos em diversos cidadãos, para
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depois lavrar-se a competente ata, em cujo edital ocultou a votação de
muitos cidadãos, por isso que só publicou, a seu jeito, eleitores e suplentes.
Os abaixo-assinados, sentindo profundamente que, numa eleição começada com sossego nesta cidade, se dessem fatos desta ordem no processo da apuração, todos devidos ao presidente desta mesa e aos membros dela, seus correligionários, por isso protestam contra tantos e tão
grandes abusos e irregularidades, contrários expressamente à lei.
Protestam mais pelo seguinte: às 11 horas do dia 19, designado no
referido edital para o desempate dos votos e feitura da ata mencionados acima, o juiz de paz, presidente da mesa, mandou um ofício ao Sr.
delegado de polícia e outro ao comandante da força de 1~Linha, declarando-lhes que estava doente e que não podia vir tomar a presidência da
mesa para conclusão dos trabalhos eleitorais, interrompidos por sua
ausência, quando, poucos momentos antes, foi visto nas ruas desta
cidade com saúde, tendo, depois, desaparecido, espalhando-se a notícia
de ter ele ido para a capital, o que se verificou pela sua volta, no dia 22,
pelo vapor Ibicuhy, ficando a urna aí exposta e os trabalhos interrompidos, visto não comparecer para o substituir, na presidência desta mesa,
nenhum dos seus supit.:utes que o deviam fazer na forma da lei.
Protestam, finalmente, contra a injusta decisão da Mesa, hoje, 23 do
corrente, quando os abaixo-assinados ainda requereram que se procedesse a uma revisão das cédulas já apuradas, a fim ,de conhecer-se a verdadeira votação, o que lhes foi negado pela mesa, cujo fato também
presenciou o Sr. Chefe de Polícia Olinto José Meira, que presentemente
se acha nesta cidade.
Os abaixo-assinados, vendo-se esbulhados de um direito que só o
arbítrio apoiado pela força lhes podia extorquir, e amantes, como são,
da ordem pública, não tendo para onde recorrer, socorrem-se do presente protesto, que pedem seja inserido na ata, com o documento que
oferecem, que comprova o que levam dito, a fim de que o poder competente, tomando na devida consideração, lhes faça a justiça merecida.
Cametá, 23 de janeiro de 1861. Padre Félix Vicente de Leão, José Vicente de Leão, membros da assembléia paroquial."
Combina com as informações do ofício do juiz municipal e em que especialmente se alega como pnnc1pal e único motivo de queixa não ter querido a
maioria da mesa verifit:ar a 'apuração feita ..
Note-se a contradição: a ata diz que o juiz de paz tinha na algibeira o papel
que continha a apuração dos liberais; mas as justificações e protestos dizem que o
mesário Hedelbrando propusera o arbítrio de se tomar, para ponto de partida da
apuração dos votos liberais, 500, em vez de 750.
Mas observe-se que, tanto este protesto, como outro, .no mesmo sentido,
assinado por. diversos cidadãos importantes da localidade, não foram apresentados
em ocasião em que não pudessem ser incluídos na ata, nem foram preparados depois. ,Há uma declaração da mesa, do próprio juiz de paz e mesários, lançada em
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cada um dos documentos, dizendo que foram vistos e examinados, não sendo incluídos na ata porque consumiriam muito tempo.
Quero admitir a coartada como procedente, uma vez que esses documentos
apresentados à Câmara devem produzir o mesmo efeito que produziriam se estivessem incluídos na ata. Não são papéis arranjados ao depois, tirando partido do
conhecimento dos resultados. Datam do momento em que apareceu a crise, que
eles não podiam prever, crise filha do desaparecimento do caderno. Vê, pois, a
Câmara quanta força têm.
Tenho aqui, além deste protesto, os do comandante-superior, de dois tenentes-coronéis, da oficialidade da Guarda Nacional e de vários cidadãos importantes:
" ... e logo, voltando eu com eles ao meu escritório, declararam perante as testemunhas que protestavam contra as arbitrariedades e nulidades praticadas pela mesa da assembléia paroquial perante o público,
visto que nenhum outro recurso mais lhes restava, por onde fizessem
chegar ao conhecimento do poder competente o procedimento imoral
e arbitrário da mesa paroquial, e sobretudo do seu presidente 3 senão
pelo presente protesto público; consistindo os motivos dele no seguinte:
19) que, no dia de ontem, 23 do corrente mês, quando tomava assento
na mesa o Juiz de Paz Manoel Cardoso Gomes, vindo da Capital em
companhia do Sr. Chefe ele Polícia Olinto José Meira, depois de haver
abandonado os trabalhos, por doente; por espaço de CLiCO dias, quando
estava de saúde perfeita, declararam eles, protestadores, à mesa que antes de encerrar-se a ata respectiva, tinham de apresentar os seus protestos para serem nela inseridos, ao que a mesa não se opôs, dizendo, antes,
que os apresentassem; 21!) que, ao amanhecer do dia de hoje, 24, desembarcou a tropa de marinha de bordo da canhoneira a vapor Ibicuhy, e
aquartelou-se em uma casa, junto da matriz; que, às 9 horas do dia,
antes de reunir-se a mesa da assembléia paroquial, mandou o chefe de
polícia cercar a igreja, fazendo colocar 8 sentinelas em redor da mesa,
em lugar de quatro, que ai existiam, duas na porta principal, duas em
cada porta lateral, e duas em cada uma das portas da sacristia, todas
armadas de espingardas, rifles e pistolas, formando-se o resto da tropa
de bordo e de linha em ambos os lados da matriz; 3?) que dispostas as
coisas desta maneira, e tendo-se dado começo aos trabalhos da mesa,
veio o chefe de polícia sentar-se junto do juiz de paz, presidente da
mesa, ficando entre aquele e este o Padre Joaquim Gomes da Rocha, a
quem declarou o juiz de paz que transmitia todos os seus poderes para
decidir qualquer questão, visto que era leigo e precisava de mentor; e,
como, de fato, começou logo o padre a dirigir os trabalhos da mesa;
4 ?) que, nesta ocasião, apresentaram-se os protestadores e ofereceram
os seus protestos para serem inseridos na ata; e logo, recebendo-os o
referido padre, e depois de os ler, declarou, com a maior impudência,
que a mesa não os podia receber porque não havia tempo para se expedir diplomas aos eleitores, mas que, para satisfazer os protestadores,
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mandava a mesa despachar nesse sentido e assinar; 5?) que não foi a
falta de tempo para expedir diplomas, de que se serviu esse padre intru1 so, o motivo da rejeição dos protestos, mas, sim, a impossibilidade de
/ refutá-los ou contraprotestá-los; 6?) que, neste plano !moral e arbitrário, não se pode deixar de convir que foi conciliado com a força, por
isso que o seu chefe presenciou impassível o arbítrio de uns e a resignação de outros ...
O Coronel Joaquim Cardoso de Andrade, o Tenenete-Coronel Pedro
Miguel de Moraes Bitencourt, o Tenente-Coronel João Wanzeller de Albuquerque, o Capitão Miguel Francisco Loureiro, o Capitão João José
Valente Doce, o Capitão Joaquim Mendes Neves, o Capitão Manoel
Joaquim Damasceno, o Capitão Pedro de Melo e Silva, o Tenente João
de Moraes Sarmento, o Tenente Luiz dos Santos Pereira, o Padre Félix
Vicente de Leão, mesário, o Tenente José Vicente de Leão, mesário.
Testemunha: Hilário de Moraes Bittencourt. Testemunha: Francisco
Pantoja de Moraes."
_
Tenho mais um ofício do juiz de direito e do juiz municipal que hei de incluir no meu discurso.
"Juízo de Direito de Cametá, 28 de janeiro de 1861. Urno. e Exrno.
Senhor: Irregularidades e injustiças que se deram nos trabalhos e decisões da mesa paroquial, nas presentes eleições primárias desta freguesia,
e juntamente a convicção de que o Partido Liberal tinha, na urna, certo
o seu triunfo, estimularam-me a apresentar, no dia 24 do corrente, o
protesto que, por cópia, remeto a V. Exa.
Ao chegar, nesse dia, com o meu protesto à igreja matriz, admirei e
não pude deixar de estranhar o aparato de -força que aí encontrei e que
permaneceu todo o dia. Dentre a tropa que aqui já se achava e a que o
chefe de polícia fez desembarcar de bordo do vapor de guerra, contei 8
soldados em roda da mesa em que estava colocada a urna eleitoral e onde funcionavam os mesários, 4 guardando as entradas das duas sacristias, todos armados de granadeiras e baionetas, servindo, em lugar destas, espadas colocadas nas bocas das armas das praças de bordo, tendo
um, além disso, urna pistola, 13 com armas ensarilhadas, por traz da
igreja, e 11 com as armas encostadas no ou tão desta da parte do Norte,
além da tropa, que se achava aquartelada em urna casa próxima. Semelhante aparato, inteiramente inadmissível em um dia em que se tinha de
apresentar protestos, era, sem dúvida, urna forte intimidação, que, de
certo, fez afugentar alguns cidadãos protestantes. E, eu, por deferência
ao chefe de polícia, e também a V. Exa., que para aqui o mandou, não
protestei contra semelhante abuso. Seria preciso, além de outras considerações,. fazer sentir a injustiça e imprudência com que procedia o chefe de polícia, se, porventura, acreditava em motivos de receio pela tran-qüilidade pública, devendo, aliás, estar prevenido contra os manejos
eleitorais de acusações e infâmias sempre desmentidas, aqui empregadas
pelo Partido Conservador, para desacreditar o Partido Liberal, que, com
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tanta ordem e resignação se tem conduzido em todas as eleições. Não
devia, facilmente, acreditar em um juiz de paz que, no momento em
que acabava de dar parte de doente, embarcava, de perfeita saúde, para
a Capital, e que tinha· de justificar sua requisição pessoal_ de força à presidência e a suspensão dos trabalhos que tal requisição ocasionou, ajudada da combinação dos juízes de paz e substitutos. É o que entendi
conveniente levar ao conhecimento de V. Exa.
Deus guarde V. Exa., limo. e Exmo. Sr. Ângelo Tomaz do Amaral,
presidente da província. O juiz de direito, Antonio Henrique de Miranda."
Entretanto, peço licença para fazer uma observação: todas estas autoridades, inclusive o delegado de polícia, que, servindo há dez anos, merecera a confiança
de todos os presidentes da província, inclusive o atual, até o dia 20 de janeiro,
todas essas autoridades estão mentindo; os documentos são graciosos, porque esses
indivíduos são liberais, bem que o nobre Deputado pelo Maranhão alegasse que o
não são.
O Sr. F. Otaviano - São liberais, falam contra conservadores: logo, é men-

tira.

·o SR. OTTONI- Mas a ata da eleição, fabricada pelo juiz de paz mentiroso e por dois mesários conservadores, não deixa a menor dúvida a respeito da sua
veracidade. Está limpa. É certo que, muitas vezes, a ata mais limpa é a mais falsa.
(Apoiados.)
Vou mostrar à Câmara o valor desta (mostrando a ata), que, apesar da nitidez com que está escrita, é papel sujo que se teve a audácia de mandar como ata
da eleição de Cametá.
Para desconfiar-se da verdade da eleição que se simula historiada neste papel, basta lançar os olhos para a lista dos votados; basta notar-se que os primeiros
quarenta nomes dos suplentes, em uma apuração de 1.641 cédulas, ao passo que ao
eleitor mais votado se deu 1.342 votos, ao menos votado 871, têm uniformemente
750 votos, e que os dezessete nomes seguintes têm 749.
Para quem conhece o que é eleição e votação é evidente que, segundo a
gíria eleitoral, isso foi feito a bico de pena; não é uma apuração legal, é o resultado
dos tais 500. (Riso.) Depois-, quando escreveram os nomes dos liberais, em vez de
500, deram-lhes de esmola 750. Foram generosos; quiseram fazer uma dist~buição
dos votos de que dispunham.
·
O Sr. Tavares Bastos - Esta circunstância é da maior importância.

O SR. OTTONI- Assim o considero.
O que afirmo é que, na Câmara, talvez, não haja outra ata c<;>mo esta de
Cametá.
Mas eu não precisava dessa circunstância para chamar isto um papel sujo.
Aqui conta-se, é certo, desmentindo o ofício datado da capital, a história da doença
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do juiz de paz, no dia 16, do seu restabelecimento, no dia 17, da recaída que teve,
a 18, da declaração de Hedelbrando, quanto ao desaparecimento do caderno ou papel, e da reclamação por parte dos liberais exigindo uma nova apuração.
A historieta de Hedelbrando acha-se exposta pela seguinte maneira:
- Estou lendo a ata: "No mesmo dia 17, faltando apenas dez listas para acabar-se a apuração, deu-se, na mesa, pela falta de um papel, onde estavam tomados
alguns nomes de votados, os quais não eram pertencentes às listas dos partidos
pleiteantes, e sim excedentes ao número dos suplentes... "
Estas últimas palavras foram lançadas aqui para atenuar a culpabilidade
procedente do desaparecimento do caderno; pretendeu-se dizer que era um simples
papel contendo alguns nomes. Na ata primitiva, escrita pelas baionetas do Chefe de
Polícia, não estavam escritas estas palavras: Os quais não eram pertencentes às listas
dos partidos pleiteantes, e sim excedentes dos suplentes.
Afirmo à Câmara que estas outras palavras foram escritas depols, intercaladas dolosamente, com o fim de atenuar, senão de inutilizar, a reclamação dos mesários liberais. Vou demonstrá-lo com uma certidão tirada do livro da ata. B uma
certidão que aqui está e que eu quereria que fosse confrontada com a cópia da ata
que veio à Câmara. B passada pelo secretário da Câmara Municipal de Cametá, a
requerimento do Tenente-Coronel Pedro Miguel de Moraes Bittencoart. Encerra
uma série de entrelinhas postas à margem no livro. Para uma dessas celebérrimas
entrelinhas, que, com despejo, foram intercaladas na cópia que se nos quis impingir
como ata da eleição de Cametá, é que chamo a atenção da Câmara.
"Na linha décima-oitava, depois da palavra votados, leia-se: os quais não
eram pertencentes às listas dos partidos pleiteantes, e sim excedentes aos suplentes. "
Os falsificadores não tiveram a coragem do cinismo, não tiveram ânimo de
arrostar assim, escandalosamente, a verdade sabida por centenares de testemunhas
que estavarn na igreja reclamando contra a violência dos seus direitos, pedindo averificação da apuração, ao menos, fazendo-se a separação e contagem das duas chapas.
Era muito dizer-lhes em face contra a verdade sabida que o caderno desaparecido, onde estavam 32 nomes dos candidatos da chapa liberal, continha somente indivíduos excedentes ao número dos suplentes; limitaram-se, pois, à primeira
parte e guardaram-se para, às escondidas, falsificar a ata, intercalando as memorávéis
palavras que acabo de citar.
Por conseguinte, a Câmara já vê se isto é ou não um papel sujo; eu devia
atirá-lo debaixo desta cadeira; mas não, fica para perpetuar a infâmia de seus autores.
Senhores, a falsidade deste papel sujo transpira por todos os seus poros. Sabemos todos como se fazem as eleições no País; todos sabem que, onde há jornais,
publicam-se, durante o processo de uma eleição, o que excita interesse, publicam-se
sucessivamente as diversas fases da apuração. No entanto, o órgão do Partido Conservador no Pará não disse nada a respeito dos processos da apuração. Se o houvesse
feito, podia alegar qual era a votação que os seus amigos atribuíam ao Partido Liberal, antes do dia 16. Quem somente dava notícia das eleições de Cametá era, em
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sua simplicidade, o Partido Liberal. E o mais é que as notícias dadas pelo Sr. Tito,
diversas vezes, no Jornal do Amazonas, não foram contestadas durante o processo
eleitoral de Cametá. Primeiro, narrou o processo da eleição até o dia 1O, quando os
liberais tinham, mais do que os conservadores, de 15 a 20 votos. Aí vai o artigo em
que o Jornal do Amazonas refere, no dia 20, a farsa de 16, 17 e 18:
"Recebemos comunicações de Cametá, que dão aquela cidade na
mais completa tranqüilidade.
Os trabalhos eleitorais estavam ali interrompidos desde o dia 19, em
que, não só o Sr. Manoel Cardoso Gomes, Juiz de Paz, que presidia à
mesa paroquial, como o seu imediato, Luiz Gregório de Araújo Mindelo, deram parte de doentes, não comparecendo nenhum dos que se
lhes seguiam em votação.
Deste modo, parece que a eleição está afetada de nulidade, dizendose que os liberais venceram, e que o resultado fora inutilizado pelo juiz
de paz e maioria da mesa.
Mas, aguardando o resultado das averiguações a que o Sr. chefe de
polícia fora proceder, por hoje, contentamo-nos com transcrever a seguinte carta:
"Até o dia 16, haviam sido apuradas 1.537 cédulas, dando 794 votos
à lista dos conservadores e 743 às dos liberais. Diferença: 51 votos.
Tendo-se inutilizado 11 cédulas, apenas faltava apurar 93, todas reconhecidamente liberais.
Eram apenas duas horas da tarde, portrnto, faltando quatro horas e
meia ainda de trabalho; podia e devia continuar-se na apuração.
Entretanto, apesar de estar são como um perro o Sr. Manoel Cardoso
Gomes, juiz de paz, presidente da mesa, repentinamente deu parte de
doente, guaJdando-se os documentos na urna, que foi fechada e lacrada.
Às 4 horas da tarde do mesmo dia 16, apareceu o boato de roubo da
uma.
Foi a poeira que se principiava a leva.11tar para consumar o plano de
inutilizarem a vitória dos liberais.
No dia 17, ao principiarem-se os trabalhos eleitorais, depois de aberta
a uma, que se reconheceu intacta, o mesário conservador Hedelbrando
Augusto Nunes Lisboa, que apurava os votos dos liberais, declarou que
tinha desaparecido o caderno em que anotava os votos!
Como era natural, houve forte discmsão, porque os liberais compreenderam a razão da repentina moléstia do juiz de paz, no dia ànterior,
quando interrompeu os trabalhos às 2 horas da tarde I
Mas a discussão nada remediava, porque o caderno das notas não
aparecia; então propusera o próprio agente do sumiço que se conti·
nuasse na apuração, contando aos liberais só desde o número 500!. ..
Eram apenas 213 votos subtraídos, quando a diferença das duas listas apenas era de 51 votos, e somente faltava apurar 93 céduias!
Todos podem compreender perfeitamente o que devia isto produzir."
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Por sua parte, os conservadores guardavam o mais completo silêncio; os
seus jornais nada disseram durante o processo eleitoral; por que não reclamaram?
Não tinham jornais em Cametá e em Belém? ...
Um Sr. [Jeputado - O IJiário do Grão-Pará guardou o maior silêncio.

O SR. OTTONI - Sim. Estavam senhores do jogo. Havia dado o Governo
voto de confiança ao oficial reformado por má conduta, condenado como incurso
no art. 28 dos de Guerra, e sabia que a fraude llie daria o que llie negava a votação
de Cametá. O crime se esconde, e a verdÇlde procura a luz - honesta publico
gaudent scelera secreta sunt. Estavam nos antros foijando a anulação da verdadeira
expressão dos votos dos cametaenses.
Sr. Presidente, eu disse, no princípio do meu discurso, que os colégios de
Cametá e Vigia, sendo os que decidiam da eleição no estado da qualificação dos partidos nos outros colégios, eu não me ocuparia senão com esses dois.
Limito-me, portanto, ao que já disse: entrego a causa dos Srs. Tito Franco
qe Almeida e Pais de Souza à justiça da Câmara. Espero que se não reproduzirá
nesta Legislatura o triste espetáculo de 1853, quando foi daqui enxotado um outro
distinto paraense.
Senhores, está me parecendo que os Srs. Tito e Pais de Souza, legítimos
representantes ·do Pará, com o Sr. Leitão da Cunha, vão ser proclamados deputados, e que o são, já, nas consciências de V. Exas.
Entrego, com confiança, a ca1,1sa deles à justiça da Câmara e ao juízo do
Paí&. (Muito bem; muito bem.)
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EM DEFESA DAS ELEIÇÕES DE JACURI, QUE FAZ PARTE
DO COLÉGIO DO SERRO

Sessão de 27 de abril de 1861
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, devo começar declarando à Casa que
procurei estudar o parecer da ilustre Comissão nos documentos de que ela o derivou; mas, dirigindo-me ontem à Secretaria, não pude obter os papéis; por esquecimento tinham ficado em casa de um dos nobres Deputados membros da Comissão.
Com estas palavras não faço censura, somente desculpo-me de não poder entrar na
discussão como desejava, com a impossibilidade em que estive de examinar esses
documentos.
A ilustre Comissão anula a eleição da freguesia de J acuri, que fez parte
do colégio do Serro, por irregularidades que diz existir na ata da eleição primária;
mas a ilustre Comissão não foi bastante explícita a tal respeito.
Eu recebi da localidade um documento que não foi presente à Comissão,
o que parece invalidar essa conclusão do parecer em que estão consignados os motivos de nulidade.
O Sr. Cruz Machado dá um aparte.

O SR. OTTONI - Diz o parecer que, tendo votado 31 O cidadãos segundo
a ata, e faltando à,terceira chamada 153 votantes, era preciso que o número dos
votantes fosse de 463, e não 415, como diz a Comissão que era a qualificação do
Jacuri, e que houve portanto excesso de 48 listas. Creio que foi esta a base principal da anulação.
O Sr. Cruz Machado- Foram 320.

O SR. OTTONI- A Comissão diz 310;mas suponhamos que fossem 320:
tendo faltado 153 votantes, o total seria 473, segundo o nobre Deputado, ou 463,
segundo a ilustre Comissão. Mas, diz a ilustre Comissão, estando qualificados somente 415 votantes, houve um excesso no primeiro caso de 58, e no segundo de
48.
O Sr. Cruz Machado -Afora outros nomes que vieram em duplicata e não
foram tomados: o excesso foi de mais de 60.

O SR. OTTONI- O documento que ofereço à apreciação da,Casa é uma
certidão fornecida ao Sr. Barão de Diamantina pelo Secretário da Câmara Municipal do Serro. Nele vejo o seguinte ... (Lê.) E por conseguinte que os qualificados
do Jacuri não são 415, mas 4 78.
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À vista desta certidão eu desejara que a ilustre Comissão declarasse a que
fonte recorreu para afirmar que os qualificados da freguesia do Jacuri eram 415.

O Sr. Vieira da Silva - A Mesa do Colégio do Serro verificou pelo livro
das qualificações que em 1860 foram qualificados 415 cidadãos.
O Sr. Cruz Machado entrega ao orador um documento.

O SR. OTTONI - Apresenta o nobre Deputado pela minha Província
outra certidão do mesmo Secretário da Câmara, o Sr. C. H. de Siqueira. Vejamos as
datas dos dois documentos.
O Sr. Cruz Machado- É posterior à daquele, e o explica.

O SR. OTTONI- Vejo que o nobre Deputado teve conhecimento da primeira certidão quando solicitou a segunda.
O Sr. Cruz Machado - Tinha, porque o Sr. Barão de Diamantina mos-

trou-ma.
O SR. OTTONI - É evidente que o nobre Deputado procurou esse documento para invalidar este outro que sabia existir.
O Sr. Cruz Machado - Para provar a nulidade da eleição desta freguesia
não preciso desse argumento: o grande argumento é que a freguesia do J acuri nunca
foi provida.

O SR. OITONI- O nobre Deputado· tem sido pouco generoso com a freguesia do Jacuri; tem feito com que ela nem tenha tido liberdade para votar para a
representação nacional!
O Sr. Cruz Machado - Se nunca foi freguesia!

O SR. OTTONI - O nobre Deputado conseguiu anular a eleição da freguesia do Jacuri no princípio da Legislatura passada.
O Sr. Cruz Machado - Eu não; foi o Sr. Otaviano, que era Relator da Comissão. A nulidade dessa freguesia em nada me interessava.

O SR. OTTONI -O nobre Deputado emprega todos os meios em danos
dessa freguesia; para prejudicá-la põe em campo toda a sua influência.
O Sr. Cruz Machado dá um aparte.

O SR. OTTONI- A Câmara pelo aparte do nobre Deputado bem vê que a
freguesia do Jacuri não lhe está nas boas graças; o nobre Deputado diz que a única

476

mfluência que ali existe é um frade italiano, e eu acreditei que por causa do frade
tinha o nobre Deputado usado da preponderância de que gozava nesta Casa para
anular aquela eleição.
O Sr. Cruz Machado - Não, senhor; apelo para o Sr. Otaviano; eu desembarcava do Maranhão.

O SR. OTTONI- Mas o nobre Deputado, estando mesmo no Maranhão,
nunca se esquece do Jacuri, honra lhe seja f-eita. No entanto, como o nobre Deputado estava no Maranhão, foi talvez um pouco de leve que eu lhe atribuí este fato.
Mas a freguesia do J acuri foi infeliz na Legislatura que ·acaba:
(Há um aparte.)

O Sr. Otaviano fez o que eu faria; o nobre Deputado como a Comissão
atual baseavam-se na maior boa fé e na declaração do Colégio do Serro, que não
tem dado licença à freguesia do Jacuri para se fazer representar nesta Câmara, para
contribuir para a eleição dos que devem vir ao Parlamento.
A freguesia do Jacuri fez uma eleição em 1858 para substituir os eleitores
que tinham sido anulados em 1857, não sei com que fundamento. Elegeu sete eleitores, devia dar mais; por que razão se não decidiu sobre a validade dessa eleição?
A Câmara anulou a eleição de 1857, Jacuri procedeu a nova eleição em
185 8, dando à paróquia sete ou oito eleitores; vieram os papéis para a Casa, procurei informações na Secretaria, que me informou não ter sido essa eleição discutida.
O Sr. Cruz Machado - Foi aprovado, sendo relator dessa Comissão o Sr.

Pacheco.
O SR. OTTONI - Então houve segunda anulação, e fez-se terceira eleição.
O Sr. Cruz Machado - Essa não veio cá.

O SR. OTTONI - Veio. Aqui estão os papéis que acabo de receber da Secretaria, e que pensava serem da segunda eleição. Fez-se terceira eleição, e ainda o
J acuri teve a infelicidade de não ver discutida essa questão. Aqui está o ofício do
Governo remetendo a ata da eleição, que agora vejo ser a terceira na Legislatura, e
que teve lugar em maio de 1859.
O Sr. Cruz Machado - O nobre Deputado quer fazer um histórico?

O SR. OTTONI - Sim, Senhor, porque é da maior importância para as
conclusões que quero fazer sentir à Casa ...
O Sr. Cruz Machado - Prove em eomo é paróquia convenientemente pro-

vida.
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O SR. OTTONI- O Presidente a considerou tal; basta-me isso: designoulhe o número de eleitores e mandou fazer a eleição.
O Sr.' Cruz Machado - Não mandou, designou o número de eleitores que
devia dar no caso de ser canonicamente provida.

O SR. OTTONI - Neste caso o nobre Deputado por que não mandou
considerar o Jacuri na eleição da freguesia donde esse território foi desmembrado? ...
O Sr. Cruz Machado - Não mandei porque não tenho poder.

O SR. OTTONI- O nobre Deputado pode tudo no Serro e na Província.
O Sr. Cruz Machado - É um engano.

O SR. OTTONI - O que é certo é que o Governo mandou, depois de anulada a primeira eleição, que o J acuri fizesse segunda, e fez . se a segunda eleição. Mandou fazer e fez-se terceira eleição, sem dúvida porque era uma freguesia canonicamente instalada. Mas diz o nobre Deputado que demonstre eu em como o Jacuri
é freguesia. Era preciso eu consultar a hlstória da legislação e os documentos ecle·
siásticos.
O Sr. Cruz Machado - É simples a averiguação; diga o nome do pároco

que ali esteve.
O SR. OTTONI
pelo ordinário.

~Já

houve no Jacuri um páraco encomendado nomeado

O Sr. Cruz Machado - Nunca houve.

O SR. OTTONI- Houve, mas o nobre Deputado anulou-o.
O Sr. Cruz Machado- Então também posso sobre o Sr. Bispo?
O Sr. Pinto de Campos - A isso me oponho eu; se ele mexe com os pá-

rocos está mal.
O SR. OTTONI - Está enganado o nobre Deputado por Pernambuco.
Ní!o faz idéia do poder que tem por Minas.
Sr. Presidente, eu peço à Maioria que seja generosa com os pobres moradores do Jacuri; são cidadãos brasileiros que têm direitos políticos; podem entender, e mesmo cometer o erro de não achar o nobre Deputado próprio para seu representante, mas têm direito de votar.
O Sr. Cruz Machado - Tenho ali muitos amigos.
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O SR. OTTONI - Gente insignificante, porque, segundo o nobre Deputado disse, unicamente ali tem influência o tal frade capuchinho.
Mas, note a Câmara, vieram à Casa diversas eleições do Jacuri por isto ou
por aquilo: porque os nomes de qualificação não estavam autorizados pela assinatura da Junta anularam-se essas eleições.

(Há um aparte.)
Senhores, eu reconheço nas antigas Comissões a mesma boa fé que reconheço naquela cujo parecer ora combato. Procedeu-se à terceira eleição, segundo se
viu do documento que apresentei, e dela se não tratou, prejudicando-se os direitos
daqueles habitantes. O nobre Deputado não deve estrarihar que eu os defenda; o Jacuri é vizinho do Mucuri ...

(Há diversos apartes.)
Deixe-me continuar; lembre-se que sou novato na Casa; estivt pelo Mucuri
enquanto o nobre Deputado se avahtajavá nesta tribuna, e por isso temo qUe ós seus
apartes me arredem de apelar convenientemente para a generosidade da Maioria em
favor do Jacuri, vizinho do Mucuri; em favoí desses brasileiros que se foràm.estabelecer naquelas matas. A terceira eleição não teve ao menos as honras de u:nfparecer,
e aqui ficou. Vejainos as conseqüências deste fato: foi uma denegação de ju8tiça
Jacuri, e eu o vou demonstrar.
Nesta última eleição, Jacuri deu oito eleitores, e se tivesse sido aptbvãdo
pela Câmara este número de eleitores na designação do corpo eleitoral dâ frtguesia,
feita na forma da lei novíssima, vista a qualificação dos votantes, devia e§sa freguesia dar doze eleitores.
Sr. Presidente, não há freguesia a ql!e seja com mais justiça aplicável .a doutrina da lei novíssima que autoriza o Governo a·aumentar a metade do número dos
eleitores, porque ali o progresso de população tem sido considerável erfi razão de
estar a freguesia nas imediações do Mucuri e do comércio que para ali convergiu; é
uma freguesia criada depois dos estabelecimentos da cidade do Mucuíi.: não tne referirei a detalhes estatísticos que não tenho, mas afirmo à Câmara que o Jacuri está
nas circunstâncias da freguesia imediata, a de Nossa Senhora da Capelinha da Graça.
Esta fteguesia, segundo as últimas estatísticas, contém de 14 a 16.000
habitantes.

a

O Sr. Cruz Machado- Jacuri?
O SR. OTTONI -Não, Sénhor; falava da fíegllesia de Nossa Senhora da
Graça, que não tinha em 1852 senão dois a três mil habitantes; mas cresceu assim
por causa das novas estradas e pelo comércio que convergiu para ali pela cessação
completa do receio da parte dos selvagens, fazendo tudo isso com que a população
penetrasse em ondas por aquelas matas. Já se vê, pois, que se dava o caso previsto
na lei do aumento de, população, e portanto do aumento do corpo eleitoral de mais
metade do que tinha sido na Legislatura anterior.
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O Sr. Cmz Machado

~

E deu.

O SR. OTTONI - Não os que deviam dar. O Jacuri não pôde ainda entrar
no gozo do direito de freguesia; e se acaso se tivessem aprovados os oito eleitores
que elegeu e elegeu muito regularmente, o Presidente da Província teria a base de
oito, aumentaria mais quatro, e o Jacuri teria doze eleitores; mas nem os seis que
foram marcados o colégio do Serro deu licença que votassem.
O Sr. Cruz Machado

~

Votaram, votaram.

O SR. OTTONI - Votaram em separado, para que se anulem sob falsos
pretextos, a pretexto de que a qualificação é de 415, quando ela é de 4 78; a certidão que apresentei em nada é infirmada por esse suplemento que o nobre Deputado tem.
O Sr. Cruz Machado

~

São documen.tos.autenticados pelo Colégio.

O SR. OTTONI - O documento prova somente que 60 qualificados estavam em aditamento ou post-scriptum no livro. O que posso informar à Câmara de
memória é que este número de 4 78 votantes consta de uma correspondência datada
de Filadélfia, que se pode achar nas páginas do Correio Mercantil; que este número
de 4 78 votantes é o número que constava da lista geral que foi afixada na porta da
Igreja Matriz do Jacuri; afirma à Câmara, e talvez tenha até em casa alguma prova
disto, porque o Sr. Ernesto Benedito Ottoni, indo promover as relações comerciais
entre o Jacuri e os pontos adjacentes do Mucuri, escreveu-me maravilhando-se de
ver a força da população que pululava na freguesia do Jacuri e da Capelinha de
N. S. da Graça; lembra-me que uma das provas que deu desse notável movimento
de população foi a lista de 4 78 votantes que vira afixada na freguesia do J acuri.
Tenho isto muito na memória, e talvez conste de algum ofício meu ao Governo.
Como quer que seja, as autoridades da localidade consideraram esse número de
votantes que constam do livro como devidamente qualificados, estavam na lista
afixada na porta da igreja; não havia reclamação de autoridade alguma a respeito:
por conseqüência, não se pode pôr isto em dúvida. Uma coisa fica salva, isto é, a
boa fé da mesa do Jacuri; não houve falsidade, como se pode induzir do parecer
da mesa do Colégio do Serro. São 4 78 votantes que existem qualificados naquela
freguesia, que estavam inscritos na lista geral afixada na porta da igreja.
Mas o Sr. Presidente da Província marcou seis eleitores. Já disse que
procedeu na forma da lei; mas teria marcado doze, se a injustiça não pesasse, como
tenho explicado, sobre a infeliz freguesia do Jacuri, se a sua eleição última tivesse
sido discutida e aprovada na Câmara.
O Sr. Cruz Machado ~ Não podia ser senão com metade, com quatro.
O SR. OTTONI - Aprovada como devia ser o ano passado a eleição de
oito eleitores em 1859, devia dar doze. A respeito portanto da qualificação, tenho
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dado as informações que me parecem suficientes, ao menos as que estão ao meu
alcance. Vejamos quais são os outros tópicos sobre que se baseia a Comissão à anulação da eleição da freguesia do Jacuri. A Comissão não menciona outra irregularidade, mas o nobre Deputado falou em outras.
O Sr. Cruz Machado - Refiro-me ao parecer do colégio, que foi aprovado
unanimemente, inclusive os votos desses seis próprios eleitores.

O SR. OTTONI - Coitados! Que podiam eles fazer? Nem sabem falar,
inclusive o frade; não sabem ler, escrever e contar! Vou ler o parecer desse colégio;
peço à nobre Comissão tenha a bondade de confiar-mo.
O Sr. Cruz Machado - Ele está aqui.

O SR. OTTONI (depois de o receber) - Quero tomar em consideração
outras irregularidades, que poderão ser tais que eu mesmo vote pela anulação.
O Sr. Cruz Machado - Mas antes disto é preciso que não passe sem reclamação o último tópico do seu discurso. O que eu disse foi que ali não há influências eleitorais que estejam em desacordo comigo senão o frade. Eu não digo que
não haja quem não saiba ler, nem escrever, nem contar; é preciso não levar as coisas
a um ponto odioso.

O SR. OTTONI- Não quis tornar odioso o nobre Deputado com as minhas últimas palavras, e por isso deixei que S. Exa. se explicasse; e aceitando a explicação, dou suficiente protesto de minhas boas intenções a respeito do nobre Deputado. Não tenho desejo de torná-lo odioso de modo algum, mas quero que seja generoso, que não esmague os pequeninos.
A Câmara perdoará se lhe tomo algum tempo com mais algumas observações, porque é neste momento que pude obter o parecer do Colégio do Serro, a
que a Comissão nem se refere, não tendo mencionado senão o suposto defeito da
qualificação: já se vê por isso que essas outras irregularidades de que o nobre Deputado quer falar não são tais que mereçam atenção; a Comissão nem nelas toca.
(Lê o parecer do Colégio do Serro relativo à freguesia do Jacuri.)
Fala-se aqui em oito votantes que a Mesa da freguesia não admitiu. À nobre Comissão foi presente a ata da eleição primária, mas decerto ela não deu a menor importância a este fato, visto que mencionou somente o outro, não só talvez
porque a diferença entre o último eleitor votado e o primeiro suplente seja muito
considerável, como porque não se achava provada a acusação. Em todo o caso
peço perdão à Câmara de importuná-la lendo a defesa dos mesários de Jacuri, que
natUralmente estará nesta ata que também acabo de receber da Comissão. (Lê a
respectiva ata.)
Dê o nobre Deputado audiência aos pobres mesários do Jacuri.
O Sr. Cruz Machado - Não são tão inofensivos como o nobre Deputado
os quer representar.
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O SR. OTTONI - Confessa a ata que há na freguesia qualificados Manoel
de Tal e Jerônimo de Tal; mas diz que a qualificação não se refere aos indivíduos
que apareceram, porque um mora em Peçanha e o outro em São João Batista.

O Sr. Cruz Machado - É como se eu fosse qualificado na freguesia da
Candelária, e se recusasse a minha cédula sob o pretexto de que eu moro em Minas.
O SR. OTTONI - Era preciso que se provasse que eram os mesmos. A
mesa não negou que os cidadãos que tinham aqueles nomes estavam qualificados;
mas exigiu prova da sua identidade. Disse - os qualificados não são estes, são
outros.
~
O Sr. Cruz Machado - Não disse que são outros; disse que os qualificados
não eram esses por não serem moradores na freguesia. Não disse que eram outros,
porque não há outros.

O SR. OTTONI - A Mesa não consentiu que votassem porque não reconheceu identidade, porque duvidou de que os nomes dos qualificados se referissem
a esses indivíduos que. apareciam.

O Sr. Cruz Machado- Mas se não há outros?
O SR. OTTONI- O nobre Deputado não pode afirmar nem eu; mas devemos supor que há.
Eu continuo a apresentar à consideração da Câmara o que diz a ata. (Lê.)
Por conseguinte, Sr. Presidente, quem atender à leitura da ata da mesa pa'
roquial de Jacuri está habilitado para julgar: eu a este respeito nada mais digo.
Acerca do eleitor que foi despachado pelo Colégio Eleitoral de Minas
Novas, observo que ainda um só argumento não foi produzido para invalidar o que
se disse a tal respeito. É um precedente que se pretende estabelecer. ..
(Há um aparte.)
O Presidente da Província designou o número de 12 eleitores para essa
freguesia; reconheceu depois que podia dar 13; porém, fez-se a eleição de 12. A
nova deliberação do Presidente havia chegado tarde: a eleição estava feita. O que
restava? Despachar um suplente? Não, por maneira nenhuma.
Suponhamos que a eleição tinha sido unânime, que a votação se assemelhasse à de Cametá, e se tivesse efetuado pelo método das chapas dessa freguesia,
qual havia de ser o 13? representante?
Acho que é uma observação de algum valor.

O Sr. F. Otaviano - Nem devia haver questão sobre este ponto; o povo
não votou em 13 eleitores, votou em 12. Como, portanto, faze\-Se um 13? eleitor?
O SR. OTTONI - Não trato mais desta questão; tem-se dito quanto é
suficiente.
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AS ELEIÇÕES DO 1I? DISTRITO DE SÃO PAUW

Sessão de 7 de maio de 1861

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, o ato de justiça que a Câmara dos Srs.
Deputados acaba de praticar acerca da eleição do 3? Distrito de Minas me anima e
me esperança quanto ao resultado da discussão que vai encetar-se sobre a eleição
do 1? Distrito de São Paulo.
Sr. Presidente, nenhuma das conquistas eleitorais que fizeram os delegados
do Gabinete de 1.1) de agosto de 1859 é o produto de tamanha hipocrisia, de tanta
violência, de tanto cinismo, cómo a eleição do 1? Distrito de São Paulo ...
Um Sr. Deputado - Não apoiado. O nobre Deputado está muito mal informa do.
O SR. OTTONI - Espero que a Câmara o reconheça depois que forem
estudados pela ilustre Comissão documentos que já lá estiveram, e que a Comissão
nem mencionou no seu parecer, sem dúvida porque os pretendia reconsiderar mais
pausadamente, e foi induzida em erro propondo como solução provisória a proclamação de um Deputado, como se contém no parecer.
Sr. Presidente, o parecer da nobre Comissão diz: que não havendo dificuldades sérias a respeito de certos colégios cuja aprovação propõe, e somente acerca
de uma parte do colégio da Capital, isto é, da freguesia da Sé e do Ó, e dos colégios
de Sorocaba e Mogi das Cruzes, entendia que qualquer que fosse a solução que a
Câmara desse acerca destes colégios era sempre Deputado o Sr. Dr. Rodrigo Augusto da Silva, e pede à Câmara assim o decreto, sem entrar no mérito senão muito
perfunctoriamente a respeito dos colégios que propõe sejam aprovados. Eu, porém,
vou mostrar à Câmara que o parecer da nobre Comissão se funda em causa falsa,
como dizem os jurisconsultos. Não é exato que em todo o caso seja sempre Deputado o Sr. Rodrigo Augusto da Silva, em quaisquer hipóteses ou soluções que possam ser dadas aos três colégios cuja discussão fica adiada. Eu peço à nobre Comissão
que quando eu me enganar haja de retificar o meu engano. Segundo a apuração dos
sete colégios, que a Comissão deduziu de dez, quando são somente nove... ,
Um Sr. Deputado - São dez.
O SR. OTTONI - Eu supunha que -eram nove, porque parecia-me que
Santos, tendo sido considerado na primeira distribuição, depois foi unido a São
Paulo; portanto, ficou reduzido a nove.
Um Sr. Deputado- Há aí um engano: falta o colégio de São Roque.
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O SR. OTTONI - Bem; se é um equívoco da Comissão, eu retiro o que
disse, e que em nada influi para a minha argumentação.
A Comissão propõe que se aprovem os colégios de Iguape, Bragança,
São Roque, Porto Feliz, Itu, São Sebastião e uma parte dos eleitores da Capital,
isto é, todo o colégio, à exceção da freguesia da Sé e do Ó; e sendo apurados estes
colégios, dá o seguinte resultado:
Dr. José Bonifácio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162
Dr. Rodrigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162
Dr. Carrão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
Desembargador Pacheco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
Dr. Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
Dr. Paula Souza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
Não sei se haverá engano nos meus algarismos; peço à nobre Comissão o
retifique, se houver. Aprovados estes colégios, ficam de fora os eleitores da Sé e do
Ó, que são vinte, a eleição de Sorocaba e a eleição de Mogi das Cruzes. Ora, Sr.
Presidente, demos a hip~ótese, qu~e é perfeitamente admissível, de que se anule um
papel sujo chamado Ata do Rosário de Mogi das Cruzes. Anulada esta ata fabricada
na igreja do Rosário de Mogi das Cruzes, vejamos o estado da votação. Como nesta
duplicata o Sr. Rodrigo Augusto da Silva teve os votos de todos os eleitores, poderão aproveitar-lhe vinte votos que lhe foram dados nas freguesias de Santa Isabel e
de Arujá. Admito que se não anule completamente este colégio; figuro a hipótese
que da unanimidade de votos se possa deduzir os das freguesias de Santa Isabel e
de Arujá, e mais um que teve o Sr. Dr. Rodrigo na eleição legal de Mogi das Cruzes,
e teremos mais 21 votos, que, unidos a 162, dão 183 ao Sr. Dr. Rodrigo.
Ora, demos a hipótese que se rejeite a eleição de Sorocaba, e eu suponho
mesmo que a eleição de Sorocaba não terá um voto nesta Casa. A princípio disse-se
que os tais eleitores de Sorocaba eram eleitores feitos por portaria do Presidente;
mas o Presidente nem se deliberou a determinar que eram eleitores ...

Um Sr. Deputado - Estimo que faça essa justiça ao Presidente de São
Paulo.
O SR. OTTONI - Está enganado: ele procedeu com toda a hipocrisia; e
quando discutirmos a eleição de Sorocaba, eu o provarei.
Em ofício dirigido ao Governo o Presidente reconheceu que o que devia
fazer-se era nova eleição, mas muito inocentemente declara que isso não era da sua
competência, mas sim da competência da mesa e do juiz de paz. Mas o nobre Presidente para Mogi das Cruzes teve outra jurisprudência ...

Um Sr. Deputado- Está mal informado; houve suspensão.
O SR. OTTONI- É o que jurou o Juiz de Paz, mas o Presidente não reputou que era suspensão. Havemos de conftontar os ofícios do Juiz de Paz escritos
com antedata; mas eu desviei-me um pouco do fio de meu discurso com o aparte
do nobre Deputado.
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Deixei o Sr. Rodrigo Silva com 183 votos, anulada simplesmente a eleição
de Mogi das Cruzes, para o que conto com o apoio de toda a Câmara, e anulada a
eleição de Sorocaba que espero não tenha um voto nem dos nobres Deputados que
me interrompem, muito principalmente do nobre Deputado meu primeiro interruptor, porque eu me louvaria em S. Exa. como magistrado que deve ser na verificação de poderes, para me dizer se esta eleição é válida.
Estou certo de que o nobre Deputado me dirá: não;_ porque isso está na
consciência pública, está na consciência da Câmara. Mas a hipótese da anulação
de Sorocaba faz com que o Sr. Rodrigo Silva fique limitado a 183 votos, visto que
nenhum teve nas duas freguesias adiadas da Sé e do Ó. Na eleição de Sorocaba votaram oito eleitores legítimos de Campo Largo, sobre os quais não há a menor
dúvida; não quiseram tomar seus votos em separado para os anular, mas eu tenho
documentos que provam quais foram os votos que deram, e que foram recusados ...
Um Sr. Deputado - Se o nobre Deputado convencer à Câmara que pôde
fazer a subtração dos oito votos de Sorocaba, eu concordo com o nobre Deputado.

O SR. OTTONI- Eu lá irei a seu tempo; por hora vou figurar a hipótese
da anulação, e com o mesmo fundamento com que separei os votos de Santa Isabel
de Arujá em favor do Sr. Rodrigo Silva ...

e

Um Sr. Deputado - Pode anular todo o colégio de Mogi das Cruzes; não
me faça esse favor.

O SR. OTTONI- Eu não quero fazer-lhe favor, eu só quero fazer justiça.
Já disse que era uma hipótese. Anulada a duplicata de Mogi das Cruzes, computei
ao Sr. Rodrigo os 21 votos de Santa Isabel e de Arujá, e também por hipótese
figuro que sejam admitidos pela Câmara (e eu mostrarei que o podem ser com
muito fundamento) oito eleitores de Campo Largo de Sorocaba, que deram votação aos três candidatos que entrani em competência com o nobre Deputado, porque
sendo legítimos esses votos devem ser aceitos.
Vamos ver agora com que votação fica o candidato mais fraco dos três
competidores do Sr. Rodrigo, que é o Sr. Paula Souza. Segundo a apuração, tem
ele 134 votos nos colégios que a Comissão propõe que sejam aprovados, teve 25 no
de Mogi, 22 na eleiçã-o legal da matriz, e 3 na eleição legal de Itaquaquecetuba.
Um Sr. Deputado - Eleição legal é liberal.

O SR. OTTONI - Se eu soubesse que era uma eleição ilegítima, eu havia
de repeli-la, porque não dou meu voto senão à causa da justiça ...
(Trocam-se muitos apartes.)

O Sr. Paula Souza, que é o mais fraco dos candidatos competidores do Sr.
Dr. Rodrigo, porque o Sr. Carrão tem 156 votos e o Sr. José Bonifácio tem 162
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votos, o Sr. Paula Souza fica com 159, somando-se aos 134 os 25 de Mogi das Cruzes, e tendo 8 votos no Campo Largo, colégio de Sorocaba.
(Há muitos apartes.)
Na opinião dos nobres Deputados; mas eu estou figurando uma hipótese
semelhante àquela dos 21 votos de Mogi das Cruzes. Os nobres Deputados admitiram esta, mas não dão igual valor à de Sorocaba; mas eu espero que a Câmara,
reconhecendo a legalidade desses votos, em vista dos documentos autênticos, os
aceitará. Temos, pois, 159, com 8 do Campo Largo são 167, com 20 da Sé e do
Ó, perfazem 187, e o nobre Deputado, o Sr. Rodrigo, não tem senão 183; logo,
não é exata a conclusão da nobre Comissão.
A Comissão foi induzida em erro, foi enganada por informações oficiosas,
porque a Comissão disse que o Sr. Rodrigo era Deputado em todas as hipóteses,
decidisse a Câmara o que decidisse a respeito das eleições adiadas, e eu apontei
uma hipótese em que o Sr. Rodrigo não pode ter assento nesta Casa, e em que o
seu diploma caduca ...
O Sr. Rodrigo Silva- Ainda com essa hipótese sou eu Deputado.

Um Sr. Deputado - Irmãos podem votar em irmãos, em vista da lei?
O SR. OTTONI- Discutiremos tudo isso quando se entrar no exame das
outras eleições; mas desde já pergunto: menores podem votar?
Vozes- Não.
O SR. OTTONI - Pois então teremos de abater na votação do Sr. Dr.
Rodrigo os votos de dois eleitores da freguesia de Itapecerica pertencentes ao colégio da Capital, incluídos nos 183 votos, e que hei de mostrar com documentos
irrecusáveis que são menores.
Hei de tirar também os seis do Socorro e seis do Juquiá.
O Sr. Nebias..: Não fale no Juquiá.

O SR. OTTONI - Uma vez que me convença, calar-me-ei. Mas por enquanto é uma hipótese, que posso admitir, e por isso disse desde o princípio que oparecer apóia-se em causa falsa, pois que não é exato que em todos os casos o Sr.
Rodrigo Silva tenha direito ao assento com que já se acha nesta Casa.
Um Sr. Deputado- Admitindo V. Exa. os eleitores nulos.
O SR. OTTONI - Então a Comissão de antemão propôs que fossem válidos? Este aparte é que eu não esperava do nobre 4? Secretário! Declarou-se já porventura que esses eleitores não são válidos? Não é o que temos de discutir -se são
nulos ou válidos? Não é isto que a Comissão deixou adiado?
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Portanto, Sr. Presidente, o parecer da nobre Comissão, apoiando-se, repito,
em causa falsa, não pode de maneira alguma ser aceito; há hipóteses que, justificadas perante a Câmara, excluem daqui o Sr. Dr. Rodrigo para dar lugar ao Sr.
Paula Souza, ou então o parecer declara por antecipação Deputado o nobre membro, o que não está decerto nas intenções da nobre Comissão, nem lhe quero fazer
tal injúria; mas do seu parecer poder-se-á concluir que ela declara por antecipação
que é Deputado em todo o caso o Sr. Rodrigo Silva, como que dizendo -nós indicaremos as baldeações, as depurações que se devem fazer nos diversos colégios para
que não fique desmentida esta intenção.
O Sr. Rodrigo Silva a priori no momento em que aqui entrou é Deputado,
não há de daqui sair, conquistou o lugar, mas não pelo direito das umas; é uma
graça, um favor que lhe faz o parecer da Comissão contra a intenção, já disse, dos
nobres membros que o assinaram, mas que lhe deram esse despacho. A Câmara dos
Srs. Deputados não pode porém estar disposta a despachar deputados ...
O Sr. Rodrigo Silva- A Comissão é incapaz de despachar Deputados; nem
eu aceito, nem preciso para estar nesta Casa do despacho da Comissão.
O SR. OTTONI- Não digo que o nobre Deputado precisa, mas estou dizendo quais são os corolários que o público pode tirar; salvei as intenções da nobre
Comissão, de todos os seus membros sem exceção; mas disse que era corolário de
um tal parecer que se devia, independentemente de exame das eleições, proclamar
deputado o Sr. Rodrigo.
(O Sr. Rodrigo Silva dá um aparte.)

O SR. OTTONI - Não votei por nenhum dos fatos especiais que o nobre
Deputado parece denunciar ...
O Sr. Nebias- Separou-se a questão dele, como se tem separado de outros;
foi isso o que quis dizer o Sr. Rodrigo.

O SR. OTTONI - Mas neste caso há hipótese em que ele não é Deputado;
Ja o demonstrei, e me proponho prová-lo ainda com fundamentos novos no progresso da discussão ...
O Sr.. Nebias - Bem, vamos ver isto.

O SR. OTTONI- ... quando entrar em discussão a parte da eleição relativa
a Sorocaba e dos outros colégios adiados, a demonstração se tornará mais palpável
ainda; pode sentar-se aqui, pois que é possível que a Câmara vote pelo parecer, mas
·
não pode dizer - tenho maioria de votos do Distrito.
O Sr. Nebias - O nobre Deputado deve conceder à Comissão a liberdade
de pensar de outra maneira.
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O SR. OTTONI - A Comissão adiando vários colégios supõe sem dúvida a
possibilidade de um sim ou não nas diversas hipóteses; supõe a Câmara em perfeita
liberdade para, em qualquer das hipóteses que se figuram, dizer sim ou não; ou
então a questão estava já resolvida.
Mas, Sr. Presidente, se há alguma hipótese em que .o nobre Deputado pode
deixar de o ser, também há apenas urna em que pode ser excluído da Câmara o Sr.
José Bonifácio de Andrada, segundo a apuração da nobre Comissão. Pelos colégios
que aprova a nobre Comissão, o Sr. José Bonifácio é também Deputado em todo o
caso, salvo a hipótese, única, e que não admito, de. aprovar-se a eleição nula de Sorocaba e a de Mogi das Cruzes; salvo esta hipótese, o Sr. José Bonifácio é sempre
Deputado, e então por que não havemos de proceder para com ele corno a nobre
Comissão propõe que se proceda para com o outro candidato? Assim corno é proclamado Deputado desde já o Sr. Rodrigo Silva, por que não há de ser proclamado
desde já e chamado a tornar assento o Sr. José Bonifácio que tem o mesmo número
de votos? ...
O Sr. Rodrigo Silva - Então já não julga mal que eu seja chamado, quando
quer que o outro seja?
O Sr. F. Otavir,mo - Está mostrando que a Comissão não teve procedimento igual para todos os candidatos.
O SR. OTTONI- Não deve haver aqui privilegiados.
O Sr. Rodrigo Silva- Tenho nesta Casa tanto direito corno V. Exa.
O SR. OTTONI- V. Exa. não está aqui privilegiado ...
O Sr. Rodrigo Silva- Não o sou; não há privilégio para ninguém.
O SR. OTTONI - Não deve haver; mas quando no caso presente V. Exa. é
proclamado representante da Nação antes de se aprovar a eleição ...
O Sr. Rodrigo Silva - Com tanto direito corno o nobre Deputado o foi.
O SR. OTTONI - Enquanto a Câmara não decidir, não pode o nobre
Deputado dizer isto; a meu respeito já a Câmara decidiu; se ela decidir que o nobre
Deputado é representante da Nação, hei de curvar a cabeça, hei de aceitar a resolução que a Câmara tornar; por enquanto não pode dizer que está no mesmo caso
que eu; já fui declarado Deputado, enquanto a eleição do nobre Deputado ainda se
discute, ainda é duvidosa.
Mas, Sr. Presidente,insisto na desigualdade para com o Sr. José Bonifácio
.de Andrada; falo nisto com tanto maior prazer, quanto conheço que o Sr. José
Bonifácio é o legítimo Deputado pelo 1? Círculo de São Paulo ...
Uma voz - Não tem diploma.

O SR. OTTONI- E por que não tem diploma o Sr. Dr. José Bonifácio?
Porque foi esbulhado do que legitimamente lhe competia; porque a Câmara Municipal da Capital, apoiada no Presidente da Província, sofismando a lei, expediu
diploma de Deputado a quem não tinha maioria ...
Um Sr. Deputado- O que fez o Presidente a este respeito?
O SR. OTTONI - Até mandou oferecer soldados ao Presidente da Mesa
que funcionou, ou ao Presidente do colégio eleitoral.
Um Sr. Deputado - Pois tem alguma coisa a dizer quanto à decisão do
Presidente em relação ao colégio eleitoral?
O SR. OTTONI - Tenho a dizer tudo.
Um Sr. Deputado - Quem pediu força ao Presidente foi o Sr. Carrão.
O SR. OTTONI- Não é exato.
O mesmo Sr. Deputado - Provarei isto.
O SR. OTTONI - Haverá quem lhe responda. Mas como me chamaram
para uma discussão em que não desejava entrar já, direi em que me fundo para
dizer que a Câmara Municipal de São Paulo esbulhou o Sr. José Bonifácio e o Sr.
Carrão do direito que tinham de vir para esta Casa com diplomas de Deputado
do 1? Distrito de São Paulo. Peço a V. Exa. tenha a bondade de mandar-me os
papéis relativos à eleição.
O Sr. Presidente- Os documentos que existem são estes.
O SR. OTTONI - Esses que aí estão são os que levei hoje à Mesa com a
representação do Sr. José Bonifácio, do Sr. Carrão e do Sr. Dr. Paula Souza; os que
eu peço são aqueles em que se baseia o parecer da Comissão.
O Sr. Presidente - Esses o Sr. Dr. Zacarias os levou.
O Sr. Zacarias (*) diz que, pedindo ontem a Secretaria que lhe remetesse os
papéis concernentes ao 1~ Distrito de São Paulo, hoje lhe foi entregue em casa
uma pasta cheia de papéis; que não verificou se eram desta eleição, mas que é
natural que o sejam, e ficaram em sua casa.

O SR. OTTONI - Como membro da Comissão, deviam ter ido a V. Exa.
esses papéis; mas a mesa devia fazer com que eles voltassem. Não quero fazer cen-

(*) Sinopse indireta do discurso.

sura à mesa, mas quero fazer sentir que me acho sem os documentos necessários
para discutir a eleição, visto que não estão na Casa.
Entretanto, prescindirei deles; sem tê-los diante dos olhos passo a provar a
última proposição que tinha enunciado, isto é, que o Sr. Dr. José Bonifácio e o Sr.
Carrão deviam trazer diplomas para esta Casa, que a Câmara Municipal lhes fez
violência, apurando com o nome de duplicata a votação de uma fração do colégio
da Capital que se destacou do colégio regularmente constituído.

O Sr. Nebias - Ainda apurando ambas as frações não tinham diplomas.
O SR. OTTONI - Está enganado.

O Sr. Nebias- Asseguro ao nobre Deputado que não estou.
O SR. OTTONI- É questão de algarismo; mas não estão aqui os documentos.

(Trocam-se apartes entre os Srs. Nebias, Barbosa da Cunha e o orador.)
Não posso motivar o adiamento que pretendia pedir em vista dos documentos; não existindo eles na Casa, mas tendo-se a Mesa esquecido de os mandar
buscar, será o meu adiamento baseado na falta deles.
Dizia eu que o Sr. José Bonifácio devia também ter obtido da Câmara
Municipal diploma de Deputado; se não o obteve foi porque a Câmara anulou colégios, entrou no merecimento das eleições da freguesia da Sé e da freguesia do 6,
declarou-as nulas, não tendo autoridade para isso.

Um Sr. Deputado - É isto da lei.
O SR. OTTONI- Vou mostrar ao nobre Deputado o que diz a lei; lerei o
seu art. 87: (Lê.)
Por conseqüência, já se vê pela leitura da lei que o legislador, querendo
que a Câmara apuradora se limitasse a somar os votos, somente lhe deu arbítrio no
caso de haver duplicata de eleição.

Um Sr. Deputado - Houve.
O SR. OTTONI- Não se deu duplicata. O que se deu foi o seguinte: no
dia aprazado para a reunião do Colégio, o Juiz de Paz, Presidente interino, tendo
constituído a mesa interina na forma da lei, e tendo obrigação de presidir à votação
para a mesa efetiva, foi interrompido por um requerimento intempestivo de um
eleitor que queria que, antes de constituída a mesa, se tratasse da verificação dos
poderes dos eleitores da Sé e do ó.
Ora, este requerimento era evidentemente intempestivo, porque o Presidente interino do Colégio não tinha direito de excluir este ou aquele eleitor a pre-
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texto de que, na sua opmrao, eram nulos; nem podia consentir que o Colégio
excluísse os eleitores, porque todos na forma da lei tinham direito de votar para a
mesa.
Pode um colégio ser composto em grande maioria de eleitores nulos, mas
esses eleitores têm direito de constituir a sua mesa, de formar utn colégio nulo. A
Câmara dos Deputados é quem há de resolver afmal. A lei é muito expressa a este
respeito; por conseqüência, muito bem e curialrnente o Sr. Carrão e outros eleitores
impugnaram energicamente a deliberação do Juiz de Paz de interromper os trabalhos 'na formação da Mesa definitiva para tratar-se da questão de verificação de
poderes. Eu entendo que foi esta a primeira violação flagrante da lei.
(Um Sr. Deputado dá um aparte.)
O SR. OTTONI - É coisa esta que qualquer Juiz de Paz da roça sabe,
quanto mais o Juiz de Paz da Capital de São Paulo, que suponho homem ilustrado;
mas ele, suspendendo a eleição da mesa do colegio com flagrante violação da lei,
consultou o Presidente da-Província.
O resultado dessa consulta foi que no dia seguinte chamou a maioria do
Colégio, e sem discutir a tal questão da verificação de poderes, constituiu um colégio. E, depois de constituir este colégio com a rriaiotia, foi com a minoria para
outra sala constituir outro colégio. Praticou, pois, um ato evidentemente nulo; foi
contra as disposições da lei constituir esse outro colégio que a Câmara Municipal
não devia aceitar, porque não passa de uma reunião clandestina.
Um Sr. Deputado- Há alguns precedentes.
O SR. OTTONI- O nobre Deputado poderá achar precedentes para tudo
em nosso País, mas eu falo tendo diante de mim a Lei. Vê-se, portanto, que não há
neste caso duplicata de eleição, a que se refere a lei; houve fracionamento do Colégio.
Eu sinto não estarem aqui os papéis sobre que a Comissão baseou. o seu parecer, porque creio que neste caso me poderia apoiar até na opinião do nobre Consultor do Ministério do Império. Mas já se vê, pelo que tenho dito, as razões que
tinha para asseverar que foi por violência da Câmara Municipal da Capital de São
Paulo, por abuso de sua autoridade, que ela expediu diplomas a quem não deveria
expedir.
Um Sr. Deputado - Violências e insultos dirigiram ao Juiz de Paz.
O SR. OTTONI- Não houve mais que reclamações enérgicas, não houve
insultos.
O Sr. Carrão era incapaz de semelhante proceder.
O Sr. Rodrigo Silva- Não se falou no Sr. Carrão. Eu disse somente que ele
tinha pedido força para a eleição primária. Isto em coisa nenhuma desonra o Sr.
Carrão.
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O SR. OTTONI- Mas, Sr. Presidente, já vê a Câmara quanta injustiça há
em querer que se considere desde já Deputado o Sr. Rodrigo Augusto da Silva,
que se acha presente, ficando à margem o Sr. José Bonifácio; até porque o Sr. José
Bonifácio devia ter um diploma, e se o tivesse a sua causa estaria entregue a um
defensor eloqüente, e não a um simples argumentador como eu, que não poderei,
sem dúvida, se não for auxiliado poderosamente, levar a convicção ao ânimo da
Câmara, demonstrando que ele é o Deputado legítimo do 1? Distrito da Província
de São Paulo, sendo a Câmara Municipal da Capital quem o privou do diploma
que lhe competia.

O Sr. Barbosa da Cunha - Não apoiado. Não é assim.
O SR. OTTONI - Se nesta Tribuna estivesse o Sr. José Bonifácio, então
a Câmara dos Srs. Deputados facilmente se convenceria de que é inadmissível a
conclusão do parecer, e que deve ser remetido à Comissão para reconsiderá-lo,
tanto mais porque hoje um dos candidatos prejudicados por esse parecer apresenta
a sua reclamação documentada pelos volumosos autos que se acham sobre a Mesa,
e que ainda não foram examinados.
Dir-se-á que tinha ficado atrasado na alegação do seu direito; mas é preciso
que a Câmara saiba que os candidatos liberais pelo 1? Distrito de São Paulo acharam-se no maior embaraço para obter documentos que comprovassem as violências,
as injustjças e as fraudes que foram praticadas pelo Sr. Antônio José Henriques.

(Reclamações e apartes.)
O Sr. Henriques não é um Presidente que esteja ao nível do Governo de
um País constitucional.

O Sr. Nebias - Está muito.
O SR. OTTONI - Eu não quero descer aos fatos.

O Sr. Nebias - É um Presidente muito digno e ilustrado, tem muito tino
administrativo. Não está ao nível, porque não se deixou levar por certas astúcias
com que o quiseram enganar quando chegou à Província.
O Sr. Barbosa da Cunha - Não quis ser instrumento dos lentes da academia.

{Há outros apartes.)
O SR. OTTONI- Mas foi instrumento de outros; até sorteou em Palácio
quem havia de ser candidato do Partido Conservador.

O Sr. Nebias - Não há tal. O nobre Deputado está enganado.
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O SR. OTTONI- Isto se disse na Assembléia Provincial, e o Sr. Barão do
Rio Claro não contestou.
(Reclamações.)
O Sr. Nebias - E o Sr. Barão do Rio Claro não contou os horrores que a
Força Pública, debaixo das autoridades liberais, praticaram em Rio Claro? Havemos
de ler essa parte do seu discurso.

O SR. OTTONI - Não o contestou. Sr. Presidente, eu tenho estudado a
questão por uma só face; terei ocasião de encará-la pela outra, quando ouvir o nobre
Deputado.
Estão, em documentos firmados por autoridades conservadoras, provadas
as fraudes mais rrsquerosas praticadas pelo Presidente da Província de São Paulo
(não apoiados), as arbitrariedades por ele cometidas por ocasião das eleições, bem
como fica fora de dúvida a sua hipocrisia.
O Sr. Nebias - Hipocrisia, porque não atendeu a notas e pedidos que conserva em seu poder.

O SR. OTTONI- O nobre Deputado verá o que dizem os documentos.
O Sr. Nebias- Essas notas a seu tempo hão de aparecer.
(Cruzam-se outros muitos apartes, e o Sr. Presidente reclama atenção.)

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, V. Exa. vê que fui interrompido pelos
apartes que quebraram o fio de minhas idéias; os nobres Deputados queiram permitir que eu continue.
Dizia eu que uma simples hipótese lançava por terra a conclusão do parecer; e com mais razão espero que a Câmara aquiescerá ao pedido com que hei de
rematar estas poucas observações, isto é, que o parecer vá de novo à Comissão com
os papéis presentes à Casa, quando eu demonstrar que a Comissão foi muito perfunctória no exame desses colégios que dá por aprovados.
E para oferecer à Câmara uma amostra do que foi a eleição do 1? Distrito,
irei ao colégio de Bragança.
A respeito deste colégio não disse a Comissão uma só palavra, não. teve
que notar irregularidade alguma, por insignificante que fosse.
O Sr. Nebias - É exato.

O SR. OTTONI - No entanto, Sr. Presidente, pertence ao Colégio de
Bragança a freguesia do Socorro. Vou dizer à Câmara em poucas palavras o que li
nestes documentos (apontando para um maço de papéis), alguns dos quais integralmente produzirei, a fim de que a Câmara reconheça se falo de cor.
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Organizou-se a Mesa Paroquial da freguesia do Socorro, pertencente ao
Colégio de Bragança, tendo o Partido Conservador o Presidente e dois mesários, e
sendo os outros do Partido Liberal, tirados, não sem bem se da turma dos suplentes,
se da dos eleitores.
No primeiro dia, procedendo-se à primeira chamada, a maioria da mesa
começara a recusar, a pretexto de não-identidade de pessoa, os votos de muitos
cidadãos que compareceram. Os mesários liberais reclamaram contra este procedimento da mesa. Cinqüenta e dois cidadãos, cujas cédulas foram assim recusadas,
requereram que lhes fosse permitido provar a sUa identidade, isto é, que eram os
próprios que haviam sido qualificados; mas a Mesa, com o maior desembaraço,
recusou receber essa prova.
Entre esses 52 cidadãos recusados achava-se um que servira como escrivão
do juiz de paz na qualificação, pela qual se estava fazendo a eleição, bem como
alguns que tinham sido inspetores de quarteirão.
Os indivíduos assim repelidos depositaram as suas cédulas sobre a mesa,
e as abriram. Os dois mesários liberais testemunharam o fato, e apuraram essas
cédulas em toda a publicidade; e no protesto que fizeram, inserto na ata da primeira
chamada, declararam todas estas ocorrências que acabo de articular, assim como a
apuração das referidas 52 cédulas.
A mesa, sem que a tanto a obrigasse a lei, declarou nessa ata os nomes dos
cidadãos que haviam faltado, e não teve ânimo de dar como tais os 52 votantes, cuja
identidade negara.

O Sr. Nebias- O nobre Deputado não leu o contraprotesto da Mesa?
O SR. OTTONI - Não há contraprotesto.
O Sr. Rodn'go Silva - Asseguro-lhe que há.

O SR. OTTONI - Peço aos nobres Deputados que me façam o favor de
ouvir. Perturbam-me com tantos apartes!

O Sr. Nebias- Lembramos-lhe somente que há um contraprotesto.
O SR. OTTONI - Repito que não há contraprotesto nenhum na ata da
primeira nem da segunda chamada. O que consta da ata da primeira chamada é
que os cinqüenta e dois recusados requereram e foram indeferidos; consta mais o
protesto dos mesários liberais declarando os fatos como se passaram, bem como
a votação das cédulas dos cidadãos repelidos pela mesa.
Nessa ata, como já disse, menCionaram-se os nomes dos votantes que não
compareceram na primeira chamada; mas a Mesa não se afoitou a dar como ausentes
aqueles cidadãos que presentes se achavam.
Por ocasião da segunda chamada repetiu-se o mesmo fato exatamente.
Apresentaram-se quatro indivíduos, cuja identidade foi recusada pela mesa. Os dois
mesários liberais reclamaram contra semelhante deliberação.
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Um deles era um negociante muito conhecido que morava na vizinhanç_a;
outro, sendo recusado, disse a um dos mesários - "pois não sabe que sou aftlhado
de seu pai?" A nada atendeu a Mesa, e então os quatro cidadãos repelidos procederam como os outros cinqüenta e dois, depositaram as suas cédulas na mesa. Os
mesários liberais fizeram protesto como na primeira chamada, incluindo nele a votação dessas quatro cédulas. A maioria da mesa não contraprotestou.
O Sr. Costa Pinto - Aqui está o contraprotesto.
O SR. OTTONI- Lá vou. Não está na ata da segunda chamadq.
Por ocasião da terceira chamada, os mesários liberais resumiram quanto
haviam dito nos seus protestos anteriores e apresentaram a sua exposição. Então
a maioria da mesa escreveu esse contraprotesto, limitando-se a generalidades.
Note-se bem que na ata da terceira chamada estão mencionados nominalmente quarenta cidadãos que haviam faltado, mas não os cinqüenta e seis. Ora, se
os cinqüenta e seis votantes que deviam ter faltado não votaram por não serem idênticos os que se apresentaram com listas, deviam ter sido mencionados pelos seus
nomes. Mas a mesa não teve a coragem de afrontar a verdade reconhecida por tal.
Limitou-se a dizer que apareceram outros indivíduos pretendendo votar em nome
de cidadãos qualificados, e que as suas cédulas não foram aceitas por não serem as
mesmas, mas os nomes dos cinqüenta e seis qualificados não foram inseridos na Ata.
Mas, Senhores, não é isto só. Désde o primeiro dia os dois mesários liberais
desconfiaram que a chamada se estava fazendo por uma qualif!cação viciada, e interpelaram a tal respeito o juiz de paz, o qual não lhes quis dar a menor satisfação.
Assentaram, então, de chamar um tabelião a fim de que tomasse uma cópia
autêntica da lista da qualificação, pela qual se estava procedendo à chamada e o
requereram ao juiz de paz.
- O Sr. Rodrigo Silva- Donde veio esse tabelião?

O SR. OTTONI - Se não deixaram que viesse, não tenho que responder a
esta pergunta. Há um requerimento dos dois mesários nesse sentido; há igualmente
a recusa do juiz de paz, a pretexto de que se estava procedendo à eleição. A desculpa era plausível nessa ocasião.
Mas no dia seguinte, terminando-se a terceira chamada ao meio-dia, os dois
mesários insistiram no seu requerimento, ponderando que havia muito tempo para
se fazer a verificação rechunada. Mas o bom do juiz de paz denegou o deferimento,
dizendo que a lista tinha de entrar com os mais papéis para a urna.

O Sr. Rodrigo Silva - Estava na urna fechada e lacrada.
O SR. OTTONI - Pelos documentos, cuja leitura a Câmara há de ter a
bondade de ouvir, todos se convencerão da justiça desse pedido.
O Sr. Nebws - Pois a mesa havia de parar com o processo eleitoral para dar
lugar a que se tirassem públicas-formas? Onde se viu isto?
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O SR. OTTONI - Eu vou ler o requerimento que os mesários liberais
fizeram.
É o seguinte. (Lê.)

O Sr. Rodrigo Silva - Os trabalhos não podiam ser interrompidos.

O SR. OTTONI - Eu entendo que as exigências do decoro obrigavam o
juiz de paz a deferir.
O Sr. Rodrigo Silva- Na porta da igreja já estava afixada uma lista igual.

O SR. OTTONI- A pública-forma dessa não servia, porque não se estava
fazendo a cha.m'ada por ela. Tenho mais outra prova. (Lê.) O nobre Deputado
disse que a lista já estava recolhida na urna. Este documento mostra que não estava.
O Sr. Rodrigo Silva - Pois V. Exa. acha que o Juiz de Paz fez mal em
indeferir o requerimento?

O SR. OTTONI - Acho que sacrificou a própria dignidade, o próprio
decoro, quando negou-se a dar uma prova que destruísse a acusação que se lhe
atirava em face, de estar fazendo a chamada por uma lista falsa.
O Sr. Rodrigo Silva - Perante a Mesa Paroquial da Sé, de que era presidente o Sr. Carrão, eu requeri que se apresentasse a lista dos votantes, para ver se
estava falsificada, e indeferiu-se.

O SR. OTTONI - O aparte do nobre Deputado será mais cabalmente
discutido; mas eu vou desde já dizendo que a lista da qualificação pela qual se
fez a chamada da freguesia da ~é, na eleição presidida pelo Sr. Carrão, foi enviada
pelo Presidente da Província.
O Sr. Rodrigo Silva- Eu não estou fazendo uma increpação; digo somente
que o Juiz de Paz não fez mal em indeferir o requerimento, porque em caso análogo
o Sr. Carrão procedeu da mesma maneira.

O SR. OTTONI- Não se alegava, nem se alega com documentos da ordem
dos que aqui estão a respeito da freguesia da Sé.
(O Sr. Rodrigo Silva dá um aparte.)

O SR. OTTONI - Havemos de ver essas coisas todas, e até os motivos por
que o nobre Deputado fez despachar o escrivão de paz em secretário da Câmara.
O Sr. Rodrigo Silva- Que influência me está atribuindo!

O SR. OTTONI- Oh! Se a tem! Eu estou um pouco informado de tudo.
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Mas não estamos discutindo a eleição da Sé; dêem-me licença para discutir
a do Socorro. Em ocasião oportuna entraremos na Sé; espero que seja com toda a
devoção (risos), como é natural.
Mas, Sr. Presidente, o resultado dessa eleição, feita por uma qualificação
falsificada, foi que se recolheram à urna 127 cédulas, declarando-se na ata da terceira chamada que havia faltado 40 votantes, além desses alguns, que são os 56 que
se apresentaram, e foram repelidos pela maioria da mesa.
Mas, somando-se 127 cédulas, que se apuraram, com 40 votantes que
faltaram e com 56 que foram repelidos, temos 223; porém a minoria da mesa sabia
que, além desses 56, a mesa deixara de chamar muitos cidadãos conhecidos que aí
estavam, e que tinham consciência de estarem qualificados. Isto mesmo consta dos
protestos que foram presentes à Mesa, e consta de outros documentos.

O Sr. Nebias- A freguesia não pode ter mais de 180 votantes.
O SR. OTTONI - Perdão. O nobre Deputado está enganado; eu tenho
documentos que provam o contrário. Está perfeitamente enganado; estão aqui os
documentos. O nobre Deputado diz que a qualificação não podia exceder de 180
votantes, e eu digo que não tem razão ...

Um Sr. Deputado - Na eleição passada deu seis eleitores, e agora não
pôde aumentar nem um.
O SR. OTTONI - Quem sabe se foi uma injustiça por ser uma freguesia
liberal ...

(Vivas reclamações dos Srs. Deputados de São Paulo, e vozes dizendo: Ê
essencialmente conservadora.)
O SR. OTTONI- Façam o favor de me ouvir, deixem-me·mostrar que o
Socorro tem mais de 180 votantes qualificados; ouçam-me e contestem-me. A Mesa
não quis declarar qual era o número de qualificados, porque estava fazendo achamada ...

Um Sr. Deputado - Não era obrigada a isso.
O SR. OTTONI - Bastava a acusação de falsificação, bastava o requerimento para quem respe1ta o decoro, não deixar de justificar-se de uma acusação
como esta. A mesa tmha obngação de o fazer, obrigação, filha do decoro, e da
digmdade.
Apareceram alguns indivíduos, que não tinham sido chamados, e requereram à Mesa que se lhes declarasse se estavam ou não qualificados. O despacho
foi: "Indeferido." Mas !Izeram seus requenmentos a diversas autoridades, e tiraram
certidcíes, por, vutude das quais demo!lstraram estarem qualificados, e não terem
s1do chamados. Demais, o Sr. Carrão recorreu à Secretaria da Presidencía, e obteve
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as certidões que aqui estão, pelas quais se verifica que estavam qualificados 246
votantes; 23 nomes foram "abafados" nas chamadas, e que devem ser unidos aos
56 repelidos ...
(Há um aparte.)

A Comissão examinará os documentos, e então verificará se eram 246 ou
não. Era coisa que podia estar muito dara se no contraprotesto a maioria da mesa
se prestasse ao menos a especificar o número dos votantes como a minoria requereu.
Vê-se, porém, que 56 foram repelidos por não-ident~dade; de mais a mais, deixaram
de ser chamados 23 cidadãos. As certidões provam isto realmen'te, mas tenho um
outro documento para mostrar que efetivamente os qualificadÓs do Socorro er.am
muito mais do que 180; é uma certidão do Secretário da Câmara de Bragança, pela
qual se prova que, na eleição municipal de 7 de Setembro à freguesia do Socorro,
concorreram e votaram 190 votantes.
Ora, este precioso documento pelo qual se mostra que na eleição de juízes
de paz e vereadores tinham concorrido 190 votantes explica bem que o número
de 12.7 votantes, na eleição tão disputada a 30 de dezembro, foi proveniente da
recusa indébita dos 56 que foram repelidos, e prova também que a qualificação
não podia ser menor de 200 votantes. Uma freguesia como a do Campo, em que
apareceram 190 votantes, numa eleição municipal, numa eleição pleiteada, o
comparecimento somente de 127 votantes· é inexplicável, a não ser pelas causas
que mencionei.
Um Sr. Deputado -Pelas causas apontadas no contraprotesto.

O SR. OTTONI- Tenho aqui um auto de corpo de delito que se fez nos
estragos praticados na parede da igreja por um tiro disparado durante a eleição; o
que prova que o juiz de paz e as mais autoridades tiveram capangas armados com
espingardas. Não quero dizer que o ato não fosse ocasional, mas, o que é certo, é
que havia armas embaladas trazidas por capangas, ou, não sei, se por soldados.
Segue-se, ainda, uma justificação muito extensa de depoimentos muito
contestes e concludentes, mas que é desnecessário ler à vista do que acabo de dizer.
Eu precisava da ata desta eleição, para melhor provar a procedência dos protestos
e a improcedência do contraprotesto, mas não está na Casa; porém, eu asseguro à
Casa que são autênticas as informações que dei. Sinto não estar na Casa, e sim na
pasta da Comissão de Poderes a ata da eleição primária do Socorro. A sua simples
leitura patentearia o procedimento inqualificável da maioria da Mesa. O colégio
de Bragança, reconhecendo o vício desta eleição, na apuração, tomou em separado
a votação do Socorro; mas a nobre Comissão não deu notícia alguma de todos esses
fatos que acabo de referir, pelos quais se prova que são seis eleitores nulos por sua
natureza, que são seis votos a deduzir dos 162 do Sr. Rodrigo Silva ...
(Há diversos apartes.)

O nobre Deputado, a priori, já está declarado Deputado.
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Um Sr. Deputado - É uma insinuação.

O SR. OTTONI - Não pretendo fazê-la, senão nos termos com que me
exprimo em relação à nobre Comissão, mas sem ofensa alguma ao nobre Deputado.
São seis votos a deduzir dos 162, e não são somente estes.
No colégio de Iguape também temos dedução a fazer. A freguesia de
Juquiá, por lei de 16 de abril de 1853, foi erigida em 23 de setembro desse ano.
O padre Adelino de Tal, vigário encomendado da freguesia da Piedade, teve nomeação para ir servir também na freguesia de Juquiá, desmembrada da freguesia do
Iguape.
O vigário Adelino instalou-se no Juquiá; tenho aqui documentos concludentes que o provam, no dia 23 de setembro, e começou a servir simultaneamente
de vigário encomendado da freguesia da Piedade e da freguesia do Juquiá; e até
na nomeaçã:o, nã:o sei se ainda do bispo ou do vigário-geral, dizia-se que podia
juntar aquele título aos outros qúe tinha de apresentar à tesouraria para perceber
os emolumentos que percebiam outros párocos que estavam nas mesmas circuns- ·
tâncias.
Foi por essa ocasião que vim no conhecimento de que há freguesias que
são servidas simultaneamente por um só pároco, o que ignorava. Mas foi o padre
Adelino, da freguesia da Piedade, nomeado para servir no Juquiá, e começou a
servir nesta última fregue.sia. Empossado na freguesia do Juquiá, pediu ao vigário
capitular dispensa de continuar a paroquiar na freguesia da Piedade, preferindo ficar
somente na do Juquiá, e obteve a dispensa.
Um Sr. Deputado - Está enganado.
Outro Sr. Deputado - A Piedade fica 60 léguas distante do Juquiá.

O SR. OTTONI- Bem pode ser que esteja enganado a respeito dos nomes
das freguesias; mas tenho aqui os papéis para tirar o engano. O Vice-Presidente da
Provín.cia, tendo de marcar o número de eleitores que competia a cada paróquia,
designou 21 para Iguape e oito para Juquiá, que estava canonicamente provida de
pároco ...
Um Sr. Deputado - Não estava.

O SR. OTTONI - Não será assim, se o nobre Deputàdo provar vícios
destes documentos; mas o que é certo é que o Vice-Presidente da Província marcou
os eleitores que competiam a essa freguesia por estar canonicamente provida.
Chegando, porém, à Província o Comissário Eleitoral, o Sr. Antônio José
Henriques, reconsiderou a questão a respeito do Juquiá e incorporou esta freguesia
a Iguape, porque, no Juquiá, os protegidos do nobre Presidente não tinham esperança de vencer. 'todas estas circunstâncias foram expostas no colégio eleitoral de
Iguape pelos eleitores de Cananéia; fizeram eles um protesto que o colégio·desatend~.
.
.
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Um Sr. Deputado - Nem ao menos compareceram ao colégio de Iguape
os fantásticos eleitores do Juquiá.

O SR. OTTONI- Não sei se são fantásticos; o que sei é que eles declaram
que não tinham comparecido a lguape porque sabiam que seriam repelidos; tinham
já certeza disto. Mas este fato não dá direito a seus procuradores forçados a votar
por eles. Mas a questão não é esta; o caso é que, se não houve eleição no Juquiá,
nem por isso os votantes de Iguape podem votar eleitores para o Juquiá.
Um Sr. Deputado - Está a freguesia canonicamente provida?

O SR. OTTONI- É o que está provado por esta série de documentos.
(Lê alguns com que prova este seu asserto.)
O Sr. Costa Pinto -Mas o vigário de Juquiá diz o contrário.

O SR. OTTONI - Havemos de ver. Muitos documentos dessa natureza
são oficiosos.
O Sr. Costa Pinto - Oficiosa a declaração do próprio vigário de Juquiá?

O SR. OTTONI - Tenho aqui uma carta do próprio vigário de lguape
reconhecendo instalado canonicamente o vigário Adelino em Juqmá, e até pondo
à disposição do novo vigário objetos pertencentes à matriz do Juquiá. Tenho mais
um documento relativo à eleiçao murúcipal de setembro: é uma certldão dada pelo
Secretário da Câmara de lguape, contendo o parecer da Comissão de Poderes da
Câmara Municipal acerca da deição de vereadores.
Note-se, é um documento assinado por correligionários dos nobres Deputados, que no mês de outubro declararam que a freguesia de Juquiá estava canonicamente provida em outubro, lamentando que já o não tivesse estado em setembro,
porque daí resultara terem comparecido a Iguape somente 2 votantes de 200 do
Juquiá. Como é que os nobres Deputados hão de destruir estas provas?
O Sr. Nebias - Temos muita coisa boa que o nobre Deputado não poderá

destruir.
O Sr. Rodrigo Silva - Legem habemus!

O SR. OTTONI - Legem habemus, sem dúVIda alguma, e é por isso que
Iguape não deVIa votar por Juquiá. Ve-se pelos documentos que acabo de ler que a
Câmara Mumcípa1 sabm que a 1greja do Juquíá estava canonicamente provida em
ou•ubro, e que em uovembro o ·,igano, que paroqmava as duas freguesias, renunciou à da Pit:.ckdt, ficando em Juquiá.
Portanto, esta cabalmente demonstrado que a freguesia de Iguape não
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pôde ser admitida a concorrer para a eleição do nobre Deputado com 27 eleitores,
pois daí se devem deduzir seis votos que deviam pertencer à freguesia do Juquiá.
São seis votos que temos de deduzir dos 162, que já ficaram reduzidos a 150, do
Sr. Rodrigo Augusto da Silva.
V. Exa. pode ter a bondade de mandar-me os documentos que acompanham a representação, que hoje apresentei, relativos ao colégio da Capital? (É satis-

feito.)
Sr. Presidente, vejo que a hora está muito adiantada, e por isso não entro
em detalhes, a fim de demonstrar com os documentos que aqui estão, que, no colégio da Capital, votaram dois menores como eleitores da freguesia de Itapecerica.
Aqui estão os documentos que o provam autenticamente. Deduzidos esses eleitores,
os votos do Sr. Rodrigo Augusto da Silva ficam sendo 148.
Na freguesia de ltanhaém, também no colégio da Capital, nem urna havia:
a eleição fez-se em famHia. Não sei como se poderá aprová-la: as listas foram lançadas em maços; o cofre, balaio, ou não sei o quê em que se guardavam, não esteve,
como manda a lei, sob a vigilância e guarda dos cidadãos. Quem o diz é a ata que foi
presente à Comissão que assinou este parecer., e eu não posso ler a ata porque não
está na Casa, e sim foi remetida para a casa do nobre Relator da atual Comissão de
Poderes! O que é certo é que, anulada como deve ser a eleição de Itanhaém, o Sr.
Rodrigo Silva fica somente com 146 votos nos colégios aprovados pela nobre
Comissão, e com 21, que são os únicos que se lhe podem contar nos colégios adiados, vem a ter ao todo, no distrito, 167 votos, enquanto o Sr. Paula Souza, que é o
menos votado dos competidores liberais do Sr. Rodrigo Silva, vem a ter 187 votos,
isto é, 134 que reconhece a Comissão nos colégios que aprova, 25 de eleitores
legítimos de Mogi das Cruzes, 20 da Sé e do Ó, e oito, incontestáveis, do Campo
Largo.
Parece-me que o que tenho dito basta para justificar o requerimento que
vou fazer, pedindo que o parecer seja enviado à Comissão Permanente de Poderes
com a representação que hoje foi lida e competentes documentos, a fim de que se
formule um novo parecer a respeito da eleição dos três Deputados em geral.
Vem à Mesa, é lido, apoiado, e entra em discussão, o seguinte requeri-

menta:
"Proponho que vá o parecer à Comissão de Poderes com a representação e documentos hoje apresentados, a fllll de que dê um parecer geral acerca da eleição do 1? Distrito de São Paulo. - Teófilo Ottoni. "
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DISCUSSÃO DA RESPOSTA À FALA DO TRONO

(Este é o célebre discurso das seis horas,
havido como a rentrée de Teóf:tlo Ottoni
após 12 anos de ostracismo voluntário)

Sessão de 27 de junho de 1861
O SR. OTTONI (movimento de atenção) - Sr. Presidente, os parti distas do
sistema representativo podem atualmente regozijar-se estudando a carta política da
Europa.
Embora mais de um ponto negro assome no horizonte, não é menos vyrdade que, tanto os Governos de legitimidade, como aqueles que se pretendem legitimar à sombra do sufrágio universal, nos discursos solenes, chamados Fala do
Trono, pela boca dos seus monarcas, apelam para o concurso e para a inteligência
das nações, discutem extensamente todos os assuntos que entendem com a sociedade, e pedem à idéia liberal a força de que carecem para reconstruir-se.
V. 'Exa. não estranhará que eu, em apoio da proposição que acabo de
enunciar, vá pedir os meus primeiros argumentos à Itália.
Nas falas da abertura do Parlamento sardo, ou recentemente do Parlamento italiano, se reconhece como é que, apoiada sobre o sistema representativo,
a Cruz de Sabóia pôde anular esses pergaminhos burlescos em que se pretendia
que ficass~ eternamente enfeudada a península italiana.
_Nesses .documentos solenes, Sr. Presidente, se pode ver como é que a
jovem Itália, forte pelo sistema representativo, pôde penetrar na conferência e nos
conselhos das grandes pot~ncias da Europa," recostando-se graciosa sobre o braço
potente de Victor Emanoel.
Nos discursos da abertura do Corpo Legislativo da França, Sr. Presidente,
nós veremos amplos desenvolvimentos sobre todas as matérias que afetam a política interna e externa daquele país. Ainda recentemente se pôde ver na Fala do
Trono a confissão de que o atual ilustrado monarca da França quer confiar a consolidação da sua dinastia a essa eloqüente tribuna parlamentar que foi despedaçada
desgraçadari}~te em 2 de dezembro de.1852.
Se lançarmos os olhos para as duas grandes potências da Alemanha, vemos
nos discursos dirigidos ao Conselho do hnpério, em Viena, explicações e comentários dessas numerosas constituições· representativas, em que recentemente se tem
reconhecido a autonomia das nacionalidades que compõem a monarquia austríaca.
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Da mesma forma, nas Falas do Trono, dirigidas à Câmara dos Senadores e
à Câmara dos Deputados, em Berlim, encontraremos os mais amplos e satisfatórios

desenvolvimentos que alimentam lisonjeiras esperanças. Com efeito, Sr. Presidente,
se acaso a generalidade da instrução disseminada por todas as classes da sociedade
é uma garantia essencial do governo do povo por si mesmo, do governo representativo, sem dúvida, nenhum país está mais adaptado do que a Prússia para gozar
desse sistema; e os discursos da abertura do parlamento prussiano parecem indicar
que atualmente as promessas de 1815 vão ser realizadas.
Assim, Sr. Presidente, em toda a Europa nós podemos conhecer a marcha
da soci.edade e dos governos, lendo as Falas do Trono.
Comparemos, porém, o que sucede no Brasil com o que acabo de referir,
com o que se dá na culta Europa.
O que significa, Sr. Presidente, a Fala do Trono a que agora vamos responder? Por mais de uma vez quis estudá-la; não pude compreendê-la.
Vejo um discurso de cumprimentos, pálido e descorado; vejo o funcionalismv afagado em diversos períodos. Tudo o mais ficou no vago.
Esperava, Sr. Presidente, que esta falta do discurso da abertura fosse
reparada, apressando-se o Gabinete atual a trazer perante as Câmaras a explicação
da sua política.
O Sr. Silveira Lobo - Como? Se ele não a tem ...

O SR. OTTONI- Porém, fiquei desapontado nesta expectativa. O nobre
Presidente do Conselho no Senado, convidado a falar, disse duas palavras; mas
essas, em vez de conterem a paráfrase, exposição do programa da política do Minis:
tério, são mais resumidas, menos significativas do que a mesma Fala do Trono.
O que disse o nobre Presidente do Conselho no Senado? Que estava na
intenção de não violar a Constituição e não defraudar o Tesouro Nacional!. ..
O Sr. Silveira Lobo - Como se tivesse direito contrário.

O SR. OTTONI - ... ou por outra, fazer economias e respeitar a Consti, tuição! Pois isto é programa?·o nobre Presidente do Conselho e seus colegas julgaram porventura que lhes era necessário dar arras do seu respeito para com a Constituição, e para com os dinheiros do Estado? Creio que não, por honra dos nobres
Ministros.
E então, o que significa esse programa?
O Sr. Carrão - É uma condenação do passado; de outro modo seria
ininteligível.

O SR. OTTONI- Diz o nobre Deputado que é a condenação do passado;
bem pode ser.
Depois das poucas palavras a que acabo de referir-me, disse no Senado o
nobre Presidente do Conselho: "O meu programa está no meu passado." O nobre
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Presidente do Conselho tem sempre sido apontado como comungando perfeitamente nas opiniões políticas do Partido que é representado nesta Casa pelo grupo
a que o nobre Deputado pela Bahla qualificou de conservador exagerado ...
O Sr. Sérgio de Macedo - Não disse exagerados, disse conservadores puri-

tanos.
O SR. OTTONI - Puritanos foi expressão que saiu desses bancos. A expressão exagerada foi aquela de que usou o nobre Deputado pela Bahla ...
Vozes - Pelo Paraná.

O SR. OTTONI - ... pelo Paraná. Ora, se acaso o nobre Presidente do
Conselho pertenceu sempre ao partido de que são dignos representantes os nobres
Deputados que se sentam especialmente nos bancos da direita, qualificados como
conservadores exagerados, se o seu passado é o programa do nobre Presidente do
Conselho, vem a ser idêntico ao programa dos conservadores exagerados, que foi
censurado com toda a razão pelo nobre Deputado pelo Paraná.
Mas, Sr. Presidente, vejo que o nobre Presidente do Conselho procurou
modificar as legítimas ilações que se podiam tirar deste seu programa do passado,
porque em um aparte no Senado declarou que era conservador imoderado; portanto, pertence, ao que parece, a esse centro justo que tão bem designou o nobre
Deputado pelo Paraná, e que na questão de verificação de poderes se fez muito
notar nesta Casa. Mas, Sr. Presidente, o nobre Presidente do Conselho não deveria
deixar que a sua política fosse assim tirada por ilações; devia definir esse seu passado, que seria curioso cotejar com o programa lacônico a que venho de referir-me.
Em todo o caso, Sr. Presidente, o apelo me pareceu infeliz; no noc3o
passado temos todos muita roupa suja para lavar, e eu acredito que, se o nobre
Presidente do Conselho é um conservador imoderado, se pertence a esse centro
justo de que falou o nobre Deputado pelo Paraná, não deveria querer que o passado
fosse revolvido, nem deveria apresentá-lo como programa. Eu só me refiro ao nobre
Presidente do Conselho; e se acaso quisesse sobre este ponto chamar a atenção da
Casa em relação a cada um dos nobres Ministros, acharia igual inconveniência no
programa do passado.
Mas, Sr. Presidente, eu estou dando-me por entendido, estou dando-me
por infonnado do que o Gabinete teve a obsequiosidade e deferência de dizer ao
Senado, porque nesta Casa apenas sabemos da existência do atual Gabinete pelas
comunicações dos nobres Ministros lidas na Mesa, e pelos relatórios aqui apresentados. Os nobres Miilistros ainda não deram uma só palavra nesta Casa; no entanto,
suponho que a Câmara dos Deputados tírJ1a direito, desde o momento em que· se
reuniu e se constituiu, de saber dos nobres Ministros donde vinham, para onde vão.
Sr. Presidente, acostumado a observar precedentes diversos nos parlamentares mais provectos do nosso País, desejava que eles não fossem desprezados
pelos nossos Ministros. O Sr. Paula Souza, organizando o seu último e infeliz
Ministério, apressou-se em vir a esta Casa, sem que ninguém o exigisse, a explicar
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qual era o programa do Gabinete, o que pretendia fazer, quais as pretensões com
que se apresentava diante das Câmaras solicitando o seu apoio. O nobre Marquês
de Paraná fez o mesmo. No dia em que o Ministério se organizou, apresentou-se
diante da Câmara defmindo o seu programa, e apresentando as condições com que
solicitava o apoio de que carecia para governar. Mais recentemente, o Sr. Marquês
de Olinda, organizando o Ministério de 4 de maio de 1857, logo no dia 5 apareceu
nesta Câmara para declarar a honra que acabava de lhe ser cometida pela Coroa,
e para pedir o apoio da Câmara, que ainda estava verificando poderes, ocupada
quase exclusivamente com esse trabalho; mas o nobre Marquês de Olinda sentiu a
necessidade de se apresentar sem demora diante do Corpo Legislativo para explicar
o seu programa e marcar as condições de sua vida ministerial.
No entanto, Sr. Presidente, nós vemos que o Ministério atual, depois de
tão longo silêncio, depois de dois meses de Câmara constituída, depois de não haver
mostrado o menor empenho em que se entrasse na discussão do Voto de Graças,
aparece perante a Câmara, e se senta sem nos dizer a que veio, ainda esperando que
o interpelemos e lhe perguntemos donde saiu e para onde vai.
Ainda mais, Sr. Presidente, o Ministério aparece na Câmara apenas em
maioria; não sei se há Regimento Interno que regule as conferências dos Srs. Ministros; haja ou não, é natural que a respeito das conferências sigam S. Exas. a
regra geral dos corpos coletivos, os quais, logo que está metade c mais um, deliberam; mas, em muitos casos, assim não há de suceder, se nesta metade e mais um
não estiver o Presidente do Conselho. Creio que somente quando se tratar de mero
expediente é que as conferências dos Ministros poderão ter lugar, estando apenas
presentes metade e mais um; mas quando se tratar de negócios graves, sem dúvida o
Ministério não fará alguma conferência faltando o Presidente do Conselho. E no
entanto, Sr. Presidente, o Ministério se apresenta diante de nós sem cabeça, sem
chefe, e apenas com a simples maioria de metade mais um. Eu sei que motivo3
graves há que podem desculpar a ausência do Sr. Presidente do Conselho, motivos
c:_ue eu sinceramente deploro e respeito.
Mas o nobre Presidente do Conselho devia ser substituído neste caso por
todo o Ministério, e não virem quatro Ministros em vez de seis. Não sei se os outros
nobres Ministros participaram estar doentes.
O Sr. Sérgio de Macedo - Dos dois que faltam, um está em serviço, o
outro está acompanhando Sua Majestade.
O SR. OTTONI- Aceito a explicação quanto a um; mas o outro?·
O Sr. Sérgio de Macedo - Está em serviço.
O SR. OTTONI - Qual é o serviço que deve ser preferido à discussão da
resposta à Fala do Trono?
Este' procedimento é inqualificável; e ouviremos as explicações, tenho o
direito de pedi-las, não só qual seja o motivo.
O Sr. Sérgio de Macedo - A ausência.
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O SR. OTTONI- A ausência nãO é motivo neste caso.
Mas, Sr. Presidente, na falta de explicações, no silêncio dos nobres Ministros, à vista da insignificância das palavras que proferiram a respeito do programa,
acho-me no maior embaraço para poder saber como nasceu o Ministério atual, para
poder saber como é que se dissolveu o Ministério que existia à frente dos negócios
públicos quando se encerraram as Câmaras.
Como se faz isto no nosso País, Sr. Presidente? É preciso que as Câmaras
o saibam, é preciso que as Câmaras o procurem saber.
Eu, Sr. Presidente, vejo a explicação dada por um venerável Parlamentar
em algumas palavras solenes que proferiu este ano na discussão do Voto de Graças
perante o Senado; as palavras são estas:
"A mudança do Ministério foi inesperada, porque no Brasil nunca os
Ministros sabem quando hão de deixar as pastas, ou quem os substituirá. Na mesma ignorância estão os mais cidadãos; os atuais Ministros
há pouco podiam dizer que não se conheciam."
Estas palavras notáveis crescem de importância porque foram proferidas
no Senado por um nobre Senador por Pernambuco, cujas virtudes, patriotismo e
altas qualidades V. Exa. poderá conhecer, conhecerá mesmo provavelmente mais
de perto do que eu, porém as não venera e respeita mais do que eu venero e respeito. É um veterano desta tribuna, que no Primeiro Reinado dirigiu censuras
severas, conselhos que não foram infelizmente aceitos, e que se o fossem teriam
evitado muitas desgraças. Mas, Sr. Presidente, este nobre pernambucano, quando
chegou a hora do perigo, não fez causa comum com aqueles que então esqueceram
benefícios e proteção.
E o que diz este venerável Senador? Que não temos sistema representativo;
que os Ministros não sabem quando é que vão deixar o Poder; que ignoram quem é
que os há de substituir; que os atuais Ministros não podiam dizer muito na Fala do
Trono, porque não se entendiam, não se conheciam; e eles explicaram isto, e justificados ficaram.
.
Mas, Sr. Presidente, como é que se organizam os Gabinetes, e como é que
eles se retiram? Este nobre Senador, na sessão de 6 de julho de 1858, falando na
oposição violenta que llo Ministério de 4 de maio fazia um nobre Senador pela Província do Rio de Janeiro, ao serviço da Casa Imperial, exprimiu-se por estas palavras:
"Sr. Presidente, vou dizer uma coisa que é minha opinião particular;
não digo que ninguém a siga: se eu fosse Ministro da Coroa, ia perante
ela humildemente depositar a pasta. E por quê? Porque um dos membros desta Casa, que ninguém ignora o acesso que tem junto à Coroa,
é o primeiro que vem aqui hostilizar os Srs. Ministros."
(Os Srs. Visconde de Jequitinhonha e outros- Como? Não ouvimos.)
O SR. OTTONI- "Um dos membros desta Casa, que todos nós conhecemos o acesso que tem junto à Coroa, é o primeiro que aqui vem hostilizar os Srs.
Ministros".
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As palavras que acabei de citar do ano de 1858, combinadas com as graves
declarações feitas pelo mesmo nobre Senador este ano, revelam que há uma entidade que o sistema constitucional não conhece, e que esta entidade se interpõe
entre a alta inteligênCia que está na cúpula da nossa organização social e os Ministros, e os nomeia e os despede a seu talante.

O Sr. Sérgio de Macedo -É constitucional dizer isto aqui?
O SR. OTTONI- Pode o nobre Deputado reclamar se quiser; mas é melhor dizê-lo aqui do que nos corredores. (Apoiados.) Eu assim procedo com mais
lealdade do que aqueles que porventura dizem, não somente isto, porém o que a
Câmara sabe pelos corredores. (Apoiados.) Eu digo somente o que o Senado·ouviu
sem achar inconstitucional; eu repito as palavras de um parlamentar provecto, e
que tem o respeito unânime de todos os partidos.
Mas, Sr. Presidente, se há uma entidade que, segundo foi denunciado ao
Senado, tem esta preponderância sobre a dissolução e organização dos Ministérios,
esta entidade é sem dúvida onipotente. V. Exa. sabe que com a larga soma de
arbítrio que a Lei de 3 de dezembro de 1841, a Lei da Guarda Nacional, a Lei do
Recrutamento e muitas outras entregaram ao Poder Executivo, não é possível que
as eleições produzam uma Câmara de Deputados de uma certa política sem que o
Governo o queira.
V. Exa. ouviu a confissão sincera que fez um dos delegados do precedente
Ministério, sentado em uma das cadeiras à direita de V. Exa. Esse nobre Deputado
acabava de presidir a Província que V. Exa. representa; tem presidido outras Províncias, e com a maior sinceridade veio declarar ao Parlamento que em matéria de
eleições não há luta possível com o Governo.

O Sr. Leitão da Cunha - Qual foi a conclusão que V. Exa. tirou da minha
declaração?
O SR. OTTONI- Por hora estou repetindo o que o nobre Deputado disse,
ainda não tirei conseqüência alguma. Estava rendendo elogios à lealdade com que o
nobre Deputado denunciou ao País um dos males mais graves da nossa situação - a
interferência do Governo nas eleições, e a impossibilidade em que está o País de
protestar contra esta interferência. (Apoiados.)
Não há possibilidade de luta com o Governo, disse o nobre Deputado. Se é
assim, está claro que a Câmara dos Deputados é composta pelo Governo, exceto em
um ou outro ponto, onde, para não estragar completamente o seu sistema, o Governo pode consentir em que a opinião se manifeste mais livremente. É raríssimo o
lugar feliz onde tal exceção se dá, e é o nobre Deputado ex-Presidente de Pernambuco quem nos revelou isto com a maior lealdade. (Apoiados.)

O Sr. Leitão da Cunha - Sem aplicação alguma à Administração transata,
nem à Câmara dos Deputados.
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O SR. OTTONI - Se os Ministérios, apesar de nomearem as Câmaras à sua
vontade, são efêmeros, dissolvem-se e organizam-se como o dizem as sentenciosas
palavras do exímio pernambucano, à sombra de cuja autoridade eu me abriguei, o
que se segue, Sr. Presidente, é que existe ainda o mal que eu denunciei ao País desta
tribuna, quando pela última vez falei em matéria política no ano de 1848. O que se
segue, Sr. Presidente, é que o Sistema Representativo está desvirtuado, pois que os
Ministérios se organizam e se dissolvem sem a interferência das Câmaras.
O nobre Ministro da Fazenda em 1848 professava, se não me engano, estas
doutrinas que eu aventei, e que tive a glória de ver sustentadas no Correio Mercantil,
de que o nobre Ministro da Fazenda era muito digno redator-em-chefe.
Sr. Presidente, o que então me obrigou a entrar em debate tão espinhoso
foram· circunstâncias que se haviam dado especialmente naquele ano, e que se repetiram nos anos seguintes. O que especialmente me obrigou a chamar a atenção da
Câmara para a maioria inconveniente por que se dissolVIam e organizavam os Gabinetes foi a longa agonia do Ministério Alves Branco.
Três meses, Sr. Presidente, se falou em recomposição ministerial, diversos
cidadãos importantes eram designadqs como candidatos às pastas; podia declinar
os nomes de alguns. A respeito de um, fui o intermediário do Sr. Alves Branco,
convidando-o a aceitar uma pasta. Alguns aceitaram; dificuldades apareciam, e esses
indivíduos convidados não entravam para o Ministério. O certo é que, depois de
uma agonia de meses, teve o País a decifração do enigma. E quereis saber, Senhores,
qual era o nome que decifrava e explicava a longa agonia do Ministério do Sr. Alves
Branco, de saudosa memória? É o nome do atual Sr. Ministro das Obras Públicas, o
Sr. Conselheiro Manoel Felizardo de Souza e Mello, cuja ausência muito deploro.
Durante os três meses da crise ministerial falou-se em um sem-número de
candidatos às pastas, mas o nome do Sr. Conselheiro Manoel Felizardo de Souza e
Mello só apareceu na última hora; era a solução indeclinável, e não se teve notícia
dele senão no dia 13 de março de 1848, quando se compôs o Ministério.
E notai, Senhores, este nome vinha trazer ao País sorrateiramente uma
política que o Parlamento repelia. Sentado nessas cadeiras de Ministros, o Sr. Conselheiro Manoel Felizardo de Souza e Mello ouviu impassível as mais acerbas reciim!nações que destes bancos, do banco chamado pernambucano e do banco paulista,
se lhe dirigiram, por haver aceitado uma pasta de Ministro sem ter o apoio, sem ter
significação na Câmara dos Deputados. S. Exa. não disse palavra; esteve mudo e
quedo, e se ainda conserva o sistema de então, é indiferente que esteja agora ausente
em serviço, ou sentado nestas cadeiras, porque nada nos dirá. Em 1848 era o Sr.
Visconde de Abaeté que explicava a política do Gabinete, e respondia às censuras
diretas que a S. Exa. o atual Sr. Ministro da Agricultura eram dirigidas.
Sabe a Câmara, sabe o País que, repelida pelo Parlamento a política de
que era símbolo o !;r. Conselheiro Manoel Felizardo de Souza e Mello, veio um
outro Ministério, o do Sr. Paulo Souza, que se supôs na lealdade do seu coração,
no patriotismo de suas intenções, destinados a congraçar os brasileiros, a regenerar
o País, a reformar as leis que inutilizaram o Sistema Representativo. Mas esse Minis ..
tério, que em sua ingenuidade tinha estas nobres aspirações, era apenas um Mirü3"
tério de transição, era apenas um Ministério destinado a obter um orçamento de
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dois anos que havia de tocar em dotação ao Sr. Manoel Felizardo de Souza e Mello,
o qual, no fim da sessão, no dia 29 de setembro de 1848, voltou à pasta, único dos
ministros do Gabinete de 13 de março, único, porque ele era o verbo daquela
doutrina ...

Um Sr. Deputado

O Presidente desse Ministério era o Sr. Visconde de

Macaé.
O SR. OTTONI - Está enganado ...
O mesmo Sr. Deputado - Falo do Ministério anterior ao que acaba de
referir.
O SR: OTTONI- Sem dúvida o Presidente do Gabinete anterior ao do Sr.
Paula Souza era o Sr. Visconde de Macaé.

Um Sr. Deputado -Desse outro Ministério era Presidente o Sr. Marquês de
Olinda.
O SR. OTTONI - Também não há dúvida; o Sr. Marquês de Olinda era o
Presidente do Ministério de 29 de setembro, que acabo de memorar; mas o digno
Sr. Marquês de Olinda não era o nome que simbolizava o sistema do Ministério; o
Sr. Marquês de Olinda dentro de pouco tempo foi arredado do Gabinete por motivos que todos nós sabemos; mas o Ministro Matusalém, o que ficou na pasta
desde 29 de setembro de 1848 até maio de 1852, foi o Sr. Conselheiro Manoel
Felizardo de Souza e Mello.

Um Sr. Deputado- Ficou até setembro de 1853.
O SR. OTTONI- Diz bem; até 6 de setembro de 1853, cinco longos anos!
O Sr. Nebias - Nos quais prestou bons serviços ao País.
O SR. OTTONI - Quod restat probandum. O que é certo é que não foi o
nobre Deputado que se senta no banco mars alto que me fica à esquerda que o fez
sarr do Mmtstério, apesar das censuras provadas que aqui lhe dirigira acerca do
maneJo econórmco do arsenal de guerra da Corte.

Um Sr. Deputado- E que não recaíram sobre ele.
O SR. OTTONI - Não quero entrar nesta indagação; para que há de o
nobre Deputado chamar-me para at? O que illgo é que nào foram as censuras provadas do meu nobre comprovmctano que se senta neste banco mars altó que abalaram o MmisLério. O ivlatusaüim do~ cmco ano~ (nsadus nas galerias) caru do Mintsteno nos coknoes macios da Repartiçao das Terras Pubhcas, onde grandes censuras
mereceu ... Mas não antecipemos.
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(Há diversos apartes.)

Os apartes me distraem do fio do meu discurso. Eu não desejaria fazer
longas dissertações em política; pretendia e pretendo entrar de preferência em
questões de administraÇão; e ao nobre Ministro itinerante, o nobre Ministro de
Agricultura, hei de acompanhar passo por passo na Repartição Geral das Terras
Públicas, na Associação Central de Colonização. Assim não seja a Câmara privada
de discutir o Orçamento, a pretexto das delongas da verificação de poderes, em que
não é culpado aquele grupo que o nobre representante do Paraná classificou de
grupo liberal, a que me honro de pertencer, porque apenas um ou outro discurso
proferimos.
E desde já faço uma súplica aos nobres Ministros presentes, e é que hajam
de transmitir esta minha declaração ao seu colega, a fim de que S. Exa. venha preparado com as informações que faltam, especialmente com tabelas das despesas que se
têm feito em colônias milagrosas que há pelo hnpério.
Um Sr. Deputado - Não no tempo do Sr. Manoel Felizardo.

O SR. OTTONI - O Sr. Manoel Felizardo está encarnado na Repartição da
Agricultura...
Um Sr. Deputado- Mas não tem a responsabilidade de certos atos ...

O SR. OTTONI- O nobre Deputado o defenderá quando eu o acusar;já
disse que na discussão do Orçamento dos Negócios da Agricultura hei de tomar em
consideração o passado do nobre Senador; hei de mostrar ·ao nobre Deputado que
não falo à toa.
Sr. Presidente, os apartes me têm desviado do fio do discurso que seguia,
mas procurarei reatá-lo. Não comemorarei muito desenvolvimento no longo Ministério do Sr. Conselheiro Manoel Felizardo um episódio notável que se deu: falo da
retirada do Sr. Conselheiro Euzébio de Queiroz Coutinho Mattoso Câmara, que
deixou de ser Ministro, tendo pedido a sua demissão conjuntamente com todos os
seus colegas.
V. Exa. se recordará de que nessa ocasião corria geralmente no público que
os compromissos eram gerais entre todos os Ministros de não voltarem a ocupar as
pastas senão mediante condições que garantissem o Ministério aos Ministros, sendo
o principal autor da idéia o Sr. Conselheiro Euzébio; no entanto, o homem que
simbolizava a política iniciada em 29 de setembro, segundo então se disse, esqueceu
os compromissos que tinha com o.Sr. Euzébio, e conseguiu de alguns outros seus
colegas que continuassem até 6 de setembro de 1853. V. Exa. se recordará que da
recomposição desse Ministério o Parlamento não teve conhecimento senão pelas
participações dos Srs. Ministros; não soube dos motivos que houve para isso.
Apenas o Sr. Conselheiro Euzébio disse no Senado que o motivo da dissolução do Gabinete fora o cansaço, pois que depois de quatro anos de serviço S. Exa.
estava fatigado. Não estava cansado para ser Desemb'argador, e depois Presidente
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da Relação, como tem sido constantemente; não estava cansado para ser Conselheiro de Estado em exercíció efetivo; não estava cansado para ser Inspetor-Geral
da Instrução Pública, e só estava cansado para o Ministério, quando como chefe de
partido era o lugar que lhe competia! Este cansaço, Sr. Présidente, que hei de discutir em outra parte do meu discurso, quando me dirigir especialmente ao nobre
Senador em relação às eleições da Corte, este cansaço provado fica que era simples
pretexto.
Em época menos remota é sabido que o Sr. Conselheiro Euzébio foi novamente convidado para organizar o Gabinete, em dúvida na qualidade de Chefe .do
partido que nesta Casa é representado pelo grupo puritano ou exagerado a que me
tenho referido ...

Um Sr. Deputado - Houve tempo em que não gostou de ser qualificado
assim aqui.
O SR. OTTONI - Não fui eu que assim qualifiquei o grupo a que me refiro.

O Sr. Marfim Francisco - Nem há nada de injurioso na qualificação.
Um Sr. Deputado - Carregamos com a responsabilidade dos nossos atos;
mas ninguém tem direito de nos qual!ficar ...
Outro Sr. Deputado - Nem o orador gostou que qualificassem a sua posição política; negou que houvesse direito para isto.
O SR. OTTONI- Ê engano do nobre Deputado; não neguei esse direito.
O que disse a alguém que me qualificara de certo modo foi que não estava autorizado para assim proceder. Eu queria então que se aduzissem as provas, que se
fizesse o que agora fez o nobre Deputado pelo Paraná, que não costuma deixar suas
proposições sem demonstração. E confesso que me convenceu cabalmente a demonstração que deu o pobre Deputado de que o grupo que a si próprio denomina
de conservador puritano é um grupo exagerado ...

O Sr. Zacarias - Não empreguei a palavra - exagerado.
O Sr. Silveira Lobo - Mas a idéia foi essa; considerou-se até mártir das
setas de ambos os lados.
O Sr. Zacarias- Usei da expressão- extremados.
O SR. OTTONI- Se não são exagerados, são extremados; a idéia é exatamente a mesma; o nobre Deputado desenvolveu perfeitamen~ a sua tese.
Mas, Sr. Presidente, eu falava da crise ministerial de 1858, quando poi ocasião da dissolução do Gabinete de 4 de maio de 1857, foi chamado o Sr. Conse511

lheiro Euzébio para organizar o Gabinete. O público soube com a maior admiração
que o nobre Senador, Conselheiro de Estado, Presidente da Relação, Inspetor-Geral
da Instrução Pública, padecia da vista, que estava doente dos olhos, e que por isso
não pudera aceitar o cargo de Ministro. Mas soubera o público, no momento em que
correu a notícia do convite dirigido ao nobre Senador pelo Rio de Janeiro, que um
motivo havia poderoso pelo qual o Ministério puritano não se organizaria. Por toda
a parte, quando os cidadãos recebiam assustados a nova de que o homem das reações, o genuíno representante do grupo puritano (não chamarei mais nem exarerado nem extremado) ia organizar o Gabinete, um eco repercutiu nos ouvidos dos
cidadãos temerosos:Não se assustem, porque a polz'tica não muda.
Este eco, que repercutiu por toda a parte, explica a cegueira do nobre
Senador pela Província do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, a verdade de minhas palavras está no ânimo de todos, haja
contra elas as reclamações que houver, e tudo há muito seria reconhecido pela
Nação, a não ser um sistema falaz que predomina há muitos anos. Em virtude desse
sistema, o Ministéno que sai de um Gapinete vai cair ou nos colchões macios do
Conselho de Estado, ou nos colchões maciOs das Repartições das Terras Públicas,
ou· nos de presidéncias com ajudas de custo fabulosas, ajuda:. de custo de que o País
e o Parlamento não têm conhecimento. (Apmados da Minoria.)
E assim ficam coatos, e nada vêm explicar ao Parlamento.
Tem havido exceções, Sr. Presidente, tem havido raríssimas exceções; e
eu com prazer menciono entre elas o Ministério de 12 de dezembro de 1858 ...

O Sr. Sérgio de Macedo - Obrigado.
O SR. OTTONI - ... que se retirou parlamentarmente do Poder (apoiados), e parlamentarmente veio dizer à Cámara: "Senhores, não podemos contmuar
a ser Ministro, porque nos foram negadas as medidas que JUlgávamos necessárias
para governar o País."
Há muitos destes exemplos, Sr. Presidente? Não me recordo de ter ouvido
declarações desta natureza senão do nobre Visconde de Abaeté no Senado, e do Sr.
Salles Torres Homem nesta Casa. (Apoiados.)
O Ministério transato, Sr. Presidente, representado na Câmara como está,
parece-me que incorre nas censuras que tenho feito, havendo-se conservado silencioso, não nos tendo explicado as razões por que deiXou o Poder.
É certo que o nobre ex-Presidente do Conselho disse no Senado algumas
palavras pelas qurus se poderia crer que havia sido respeitado o Sistema Representativo na dissolw,;ao do Ministério de lu de agosto.
O nobre ex-Pre~1âente do Conselho Uls~e, se nao ine engano, que depoi:.
das eleições de 30 de janeuo tmham-se uaao gJ.aves dissiâencias eutre os membros
do Gabmete; e apresentou um documento Importantt, uma carta ao nobre ex-MInistro do lmperio, em que se alegava qlle, teüuu o~.-mriau fatos grave5, era preciso
medidas excepcionais; ma5 que nao esLando ae alo01do o Mmisteno a respeito do
emprego destas meúld!rs, tinha sido nect6~ário rt liral-~L
Sr. hesideme, eu pnmeiramentt notait.i a çontradtçao em que estão as
palavras do nobre ex-Presidente do Conselho com as palavras da Fala do Trono.
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O nobre Presidente do Conselho disse que fatos tão graves tinham se dado
durante as últimas eleições, que tornaram indispensável uma nova política; e que
a respeito dessa nova política, ele e o seu colega o Sr. ex-Minisuo do Império estavam de acordo; mas que houvera dissidência da parte de seus outros colegas, do
que resultara a retirada do Gabinete.
Mas o Ministério atual nos diz na Fala ào Trono:
"A tranqüilidade pública não tem sido alterada. Graças à Divina
Providência, a confiança inspirada pela boa índole dos nossos concidadãos, e por sua adesão às instituições nacionais, não se desmentiu,
prevalecendo, mesmo durante a luta das opiniões empenhadas no pleito
eleitoral, os interesses da ordem pública. "
De maneira que o Ministério atual nos diz que - durante o pleito eleitoral
nada houve que prejudicasse os interesses da ordem pública- ao passo que o Ministério passado informa que fatos tão graves se deram, que tornavam necessária uma
mudança de política até então seguida, para outra mais enérgica que inspire a crença
de que a autoridade tem a firme resolução de comprimir a anarquia, segundo se vê
da carta do nobre ex-Ministro do Império.
Eu desejava que os nobres Ministros e os nobres ex-Ministros se explicassem a respeito desta contradição.
Noto, por esta ocasião, que a nobre Comissão do Voto de Graças descui··
dou-se de contemplar o tópico da Fala do Ttono em que era mencionado o pleito
eleitoral. Talvez a nobÍ·e Comissão quisesse com essa supressão captar as boas graças
do grupo puritano a que tenho aludido. Sem dúvida: dizendo-nos o Trono que no
pleito eleitoral tinham sido respeitados os interesses da ordem pública, a nobre
Comissão, suprimindo o que diz respeito ao pleito eleitoral, fez uma censura ao
Ministério, deixando crer que não foi exato quando falou às Câmaras da luta eleitoral.
Feita essa observação fugitiva a respeito do Voto de Graças e do tópico
que lhe corresponde na Fala do Trono, prosseguirei.
O nobre ex-Ministro do Império e o nobre ex-Ministro da Fazenda não
procuraram, porém, explicar esses fatos graves, essas medidas que não tiveram a
aprovação de seus colegas.
E eu, Sr. Presidente, vejo-me por isso obrigado a acreditar que a carta e a
declaração no Senado foram ilm mero expediente para sair-se de dit1culdades.
E mais me confirmo nesta suposição em vista de declarações posteriores
do nobre ex-Presidente do Conselho, quando, discutindo o Voto de Graças, informou ao Senado não ter havido dissidências de princípios entre S. Exa. e os seus
colegas, e somente dissidências pessoais.
Cuido que não estou enganado. O nobre ex-Presidente do Conselho disse
que quanto a princípios estiveram sempre de acordo os Srs. ex-Ministros e que a
desarmonia foi somente quanto a pessoas. Eu desejava que se confrontasse este
discurso de S. Exa. com a carta do Sr. Almeida Pereira. Essas dissidências pessoais
são explicadas pelo público pela circunstância de candidaturas diversas e opostas
serem protegidas contraditoriamente na mesma província e distrito por divers9s
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Ministros que assim se guerreavam entre si. A candidatura de um nobre Deputado
que fora candidato pelo Distrito do Rio de Janeiro ...
O Sr. Sérgio de Macedo - Não foi ministerial.

O SR. OTTONI- Isto é bom explicar.
O Sr. Sérgio de Macedo - Nem houve candidatura; foi lembrança dos
pernambucanos. (Apoiados.)

O SR. OTTONI- O público acreditou que os nobres ex-Ministros que se
sentam nesta Casa como representantes da Província de Pernambuco não tinham
sabido da interferência ministerial que recomendou o nobre Deputado.
O Sr. Sérgio de Macedo -É porque não houve interferência ministerial.

O SR. OTTONI - Eu estou dizendo o que ocorreu, o que o nobre Deputadp.sabe, e que o nobre Deputado é muito cavalheiro para contestar.
(Há diversos apartes.)

Não duvido que o Governo não quisesse intervir neste caso; mas, se quisesse, segundo os princípios do nobre ex-Presidente de Pernambuco, havia de ser
eleito o candidato designado.
(O Sr. Leitão da Cunha dá um aparte.)

O SR. OTTONI- V. Exa. não é talvez o mais competente para me dar informações a esse respeito.
O Sr. Leitão da Cunha- Quem é mais competente do que eu?

O SR. OTTONI- Os senhores a quem me dirigi pedindo esclarecimentos.
O Sr. Sérgio de Macedo - Nós lhe estamos respondendo e dando informa-

ções.
O SR. OTTONI- O que afirmo é que o público se persuadiu de que dissidências graves se deram entre os nobres ex-Ministros por causa da candidatura do
nobre Deputado, por causa dessa votação espontânea com que foi honrado no
2? Distrito de Pernambuco.
O Sr. Sérgio de Macedo -Foi espontânea, sim, senhor.
Um Sr. Deputado - O Presidente da Província ignorou a candidatura do
Sr. Sérgio até o dia 27.
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O SR. OTTONI- V. Exa. sabe que a Administração da Província de Pernambuco é um tanto excepcional. (Apoiados.) V. Exa. sabe que as ordens, não digo
ordens, os pedidos não haviam de ser naturalmente dirigidos ao nobre ex-Presidente.
O Sr. Sérgio de Macedo - Mas ordens nenhumas foram expedidas.
O SR. OTTONI- Sr. Presidente, torno ainda à carta do nobre ex-Ministro
dos Negócios do Império, declarando que fatos graves tinham ocorrido por ocasião
das eleições, que motivaram urna mudança de política, e interpelo novamente o
nobre ex-Ministro para que me explique esses fatos graves.
Sr: Presidente, é sabida a interferência do Ministério transato nas eleições;
isto não é oculto a ninguém, e eu poderia, província por província, mostrar a que
ponto chegou...
·
(O Sr. Silveira Lobo dá uín aparte.)
O Sr. Pinto Lima - Em minha província não houve intervenção do Govemo.
O SR. OTTONI - Não tive a felicidade de ser compreendido pelo nobre
Deputado; eu disse que poderia provar até que ponto a intervenção do Ministério
transato nas eleições chegou em cada urna das províncias ...
(Há diversos apartes.)
Mas, Sr. Presidente, prefiro ficar na Província do Rio de Janeiro, e dizer
duas palavras para provar a intervenção indébita do Governo. A respeito das eleições
no município neutro, hei de invocar em outra parte do meu discurso o testemunho
dos nobres Ministros da Marinha e Fazenda, meus nobres adversários na eleição de
Santa. Rita; falo por ora somente em relação à Província do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, estou convencido de que o Ministério passado, quando deu
andamento ao projeto que mais antigamente havia sido proposto à Casa pelo nobre
Deputado por Pernambuco (o Sr. Sérgio de Macedo), a respeito da reforma eleito~:al, quando o fez açodadarnente passar ...
O Sr. Sérgio de Macedo- Açodadamente, não; teve discussão, e larga.
O SR. OTTONI- ... teve em vista especialmente compor urna Câmara sua.
A larga dose de arbítrio .que a lei conferiu ao Ministério é bastante para provar esta
proposição; mas, V. Exa. e o País sabem corno o Ministério procedeu, usando e
abusando deste arbítrio que lhe deixou a lei. Na divisão dos distritos da Província
do Rio de Janeiro, expediente de última hora, tiveram por fim excluir adversários
prestimosos e generosos que tinham tido a infelicidade de combater os nobres
ex-Ministros nesta Câmara.
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O meu ilustre amigo, Deputado por Vassouras (o Sr. Martinho Campos),
cuja voz eloqüente tanta falta faz nesta tribuna, teve comunicações do nobre
ex-Ministro do Império de que o seu àistriw seria composto áos círculos de Vassouras, Barra Mansa e Angra dos Reis, àizendo-lhe S. Exa.:
"Vêde, sou generoso; designo-vos um círculo onde vós, deputado
da Oposição, que tendes estigmatizado todos os meus atos, sereis
infalivelmente eleito."
O meu nobre antigo, Deputado por Vassouras na Legislatura passada, começou o trabalho preliminar de sua candidatura no distrito como lhe tinha sido
anunciado, e ficou surpreendido quando dias depois leu nos jornais que o seu distrito seria composto por Vassouras, Magé e Niterói, em vez de Vassouras, Barra
Mansa e Angra.
A interferência do nobre ex-Presidente da Província do Rio de Janeiro nas
eleições de todos os distritos da província não pode ser negada. O nobre ex-Ministro
do Império já procurou atenuá-la, declarartdo em aparte de sua cadeira: ''Ê meu
cunhado", e justificando ou desculpando a interferência do nobre ex-Presidente
com as relações de parentesco que os ligam mutuamente.
Não posso deixar de louvar a franqueza e lealdade do procedimento do
nobre ex-Ministro quando assim confessa que a Presidência do Rio de Janeiro interveio em favor de S. Exa. Em que larga escala seria uma tal interferência facilmente
se pode deduzir deste aparte do nobre ex-Ministro, e também de uma declaração
leal que fez no Senado anunciando que o Governo havia de intervir nas eleições,
porque, se não estou enganado, no entender de S. Exa., não estava inibido de o
fazer.
Mas, Sr. Presidente, na Província do Rio de Janeiro, o Itobre ex-Presidente
demonstrou a verdade do dogma que com tanta lealdade apresentou na Casa o
nobre ex-Presidente de Pernambuco, de que toda a luta com o Governo é impossível: não era preciso que o nobre ex-Presidente da Província do Rio de Janeiro apadrinhasse duplicatas para que se realizasse essa profecia ou verdade a que aludiu o
nobre ex-Presidente de Pernambuco; ele ti11.ha outros meios, de que usou e abusou.
O nobre Ministro da Justiça, cúmplice do seu colega do Império, auxiliou poderosissimamente o ex-Presidente do Rio de Janeiro para intervir nas eleições ...
O Sr. Paranaguó. - Não apoiado.

O SR. OTTONI - É fácil dizer - não apoiado -,mas será mais difícil que
o nobre ex-Ministro explique, sem que seja por motivos eleiiorais, a série de despachos para a Guarda Nacional que deu para a Província do Rio de Janeiro nas
vésperas da eleição.
Aqui tenho a lista com que o nobre ex-Ministro da Justiça despachava
eleitores para a Província do Rio de Janeiro, dâ!ldo-lhés patentes de tenentescoronéis, majores etc. Sr. Presidente, para não cansar a Câmara, não lerei essa
longa lista, mas peço licença para incluí-la ·no meu discurso; é preciso que os nobres
Deputados a leiam impressa; é preciso que o público a conheça ...

Um Sr. Deputado - Se não as ler, não pode ser inserida no discurso.
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O SR. OTTONI - É enfadar a Câmara; eu a posso mostrar aos nobres
Deputados, e desde já a entrego ao Sr. Taquígrafo; mas como há dúvidas, pergunto
a V. Exa. se é necessário que eu a leia, para que seja incluída no meu discurso.
O Sr. Presidente - Será bom ler, visto que alguns Srs. Deputados reclamam.
O SR. OTTONI faz a seguinte leitura:

Oficiais nomeados para a Guarda Nacional da Provzncia do Rio de
Janeiro desde o I? de setembro a 31 de dezembro de 1860:
O alferes José Rodrigues Veiga Júnior, a capitão secretário-geral do
comando superior de Macaé, etc.;
O capitão quartel-mestre Custódio da Silveira Vargas, a major-ajudante-de-ordens de Valença, etc.;
O tenente Simão Dias dos Reis, a capitão quartel-mestre do dito;
O capitão quartel-mestre José Joaquim de Moura, a major-ajudantede-ordens de Angra dos Reis etc.;
O tenente Antônio Plácido Bittencourt Júnior, a capitão quartelmestre do dito;
O major José Vieria Machado da Cunha, a tenente-coronel do 5?
corpo de cavalaria;
O tenente-coronel da Província de Minas Gerais, José Augusto Monteiro de Barros, agregaeo ao batalhão n? 15;
O major honorá-rio Joaquim Alves Machado, a major-ajudante-deordens de Magé etc.;
Antônio Henrique de Araújo, a capitão secretário-geral do dito;
O tenente-coronel Josino Ferreira da Silva, a coronel comandante
superior de Santo Antônio de Sá;
Joaquim José Rodrigues Torres, a tenente-coronel do estado-maior
de Macaé etc.;
O capitão José de Souza Brandão, a major do 6? corpo de cavalaria.
Em janeiro de 1861

José Joaquim Alves da Cunha, tenente-coronel comandante do batalhão de infantaria n? 15. Decreto de 11 de janeiro de 1861.
Joaquim Rodrigues Braga, tenente-coronel comandante do 7? batalhão de infantaria. Decreto de 11 de janeiro de 1861.
Antônio Corrêa de Castro, coronel comandante superior dos municípios de Vassouras e Iguaçu. Decreto de 25 de janeiro de 1861.
José Prudente da Silva, tenente-coronel comandante do 9? corpo de
cavalaria do município de São João do Príncipe. Decreto de 25 de janeiro de 1861.
Francisco Ribeiro de Castro, coronel comandante superior do município de São Fidélis. Decreto de 25 de janeiro de 1861.
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João. Vieria Machado da Cunha, major ajudante-de-ordens do comando superior dos municípios de Valença e Para1ba do Sul. Decreto
de 30 de janeiro de 1861.
José Custódio Fernandes, major comandante da seção de batalhão de
infantaria n? 5. Decreto de 15 de fevereiro de 1861.
Eduardo José Manhães, major comandante da seção de batalhão da
reserva n? 16. Decreto de 15 de fevereiro de 1861.
Aqui está também o tenente-coronel do Rio Bonito, de que já falei em outra ocasião ...
Um Sr. Deputado- E também o comandante superior.
(Há diversos apartes.)

O SR. OTTONI - Eu sei que incomodo, mas não queiram inculcar que foram eleitos somente pelo seu grande merecimento; foram eleitos porque tiveram a
proteção do Governo.
(Há diversos apartes.)
O Sr. Paranaguá - Eu posso falar de viseira alçada; não receio que se analisa a lealdade de meu procedimento.

O SR. OTTONI - Não duvido da lealdade do procedimento do nobre exMinistro; mas cito os fatos, e tenho direito de pedir explicações.
Nesta lista está compreendido o despacho do tenente-coronel Prudente,
desse coléêo de São João do Príncipe, que tão infeliz foi na verificação de poderes:
nõte V. Exa. que o Sr. Presidente era eleitor de Passa Três; mas tão longe estavam
os candidatos da Oposição de que a eleição de Passa Três estava viciada pela qualificação, que se premuniram destes meios para propiciar-se os eleitores de Passa Três;
e assim, antes de ir para a igreja de São João do Príncipe, o Sr. Prudente recebeu a
sua patente de tenente-coronel. Se o Sr. Prudente se mostrasse mais agradecido ao
despacho, talvez se não anulasse o colégio de São João do Príncipe. O decreto que
despachou o tenente-coronel, o Sr. José Prudente da Silva, que também é influência
da freguesia de Passa Três, é da data de 25 de janeiro; mas o Sr. Prudente, que não
é daqueles que trocam o seu voto por uma patente de tenente-coronel,. e por isso
repeliu a tentativa de corrupção, votou à carga cerrada nos candidatos que não
foram reconhecidos Deputados.
Sr. Presidente, eu poderia citar uma freguesia de cinco eleitores, que não
está muito longe da Capital, cujos eleitores, devendo votar em um dos candidatos
da Oposição, pois que a isto se tinham comprometido, vieram pedir desculpa,
alegando que estavam sujeitos, eles e suas famílias, à prisão preventiva, ao recrutamento, aos milhares de vexames das autoridades policiais, e que em tais circunstâncias pediam ao nobre candidato que os desobrigasse da palavra dada, visto que
para votarem cerradamente na chapa governista eram nomeados oficiais da Guarda
Nacional.
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O nobre candidato desistiu desses cinco votos, e eles foram dados aos
candidatos do grupo conservador puritano. Nos jornais se publicou uma carta
notável, em que fica em toda a luz a permuta solene que se fez da nomeação de
um suplente de juiz municipal, e outras nomeações policiais, por 33 votos do
colégio de Parati.
Por conseguinte, a intervenção da autoridade não podia ser mais flagrante
do que o foi na Província do Rio de Janeiro.

O Sr. Silveira Lobo - E nas das Alagoas, da Paraíba do Norte, de São
Paulo, de Minas etc.
O SR. OTTONI - Eu podia citar muitos exemplos; mas asseguro ao nobre
Deputado pela Balúa que me honrou com um aparte, que por mais de um motivo
eu não citaria em caso algum a sua provfucia, em cuja eleição não tenciono entrar.
Mas, Sr. Presidente, tendo o Governo intervindo larga e abusivamente na
eleição; tendo sido eleita uma maioria de seus amigos, e somente em um ou outro
distrito havendo triunfado candidatos da Oposição, como é que depois de uma
vitória destas o Ministério se retira? Como é que o nobre ex-Ministro do Império
vem alegar fatos graves que são contestados pelos seus sucessores, fatos graves que
ameaçam alterar a ordem pública a ponto de que se desse a necessidade de uma
mudança de política? Não se vê a flagrante contradição em que os fatos estão com
essas asseverações?
Sr. Presidente, o de que eu estava persuadido, e que era sabido geralmente
nesta Corte, é o seguinte: o grupo da oligarquia acreditou que o município neutro
lhe estava perpetuamente enfeudado; era nessa suposta influência que inculcava, e
talvez imaginava ter sobre o comércio, sobre os capitalistas, sobre os proprietários e
sobre a grande massa do funcionalismo do município neutro, que a oligarquia apoiava grande parte do seu poder.
O município neutro fez ver a esses senhores que estavam enganados.
Já disse, havemos de discutir detalhadamente a grande questão da eleição
da Corte eu e o nobre Ministro da Fazenda; mas nesta parte do meu discurso
permita-me S. Exa. que eu só considere em geral os efeitos do triunfo da Liga
Constitucional. Em presença de uma tal calamidade, julgou-se perdido o grupo
oligárquico reconhecendo que nada valeria se se soubesse no resto do Império que
os oligarcas não tinham raízes no Município neutro, nesta grande, rica e ilustrada
Capital. (Apoiados.)
Portanto, era preciso caluniar as eleições, era preciso dizer que elas tinham
sido o fruto de desordens, de irregularidades, era preciso criar terrores, era preciso
inventar essa fantástica conspiração das galerias (apoiados), era preciso inculcar que
o partido da Liga Constitucional, triunfante em todas ou quase todas as freguesias
do município neutro, se preparava para não respeitar a soberania desta Câmara na
verificação dos poderes.
Criados estes terrores, era fácil obter a organização de um Gabinete ...

O Sr. Silveira Lobo- De espadas.
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O SR. OTTONI- ... de espadas; que tivesse a missão ostensiva de manter a
ordem, que ninguém ameaçava.
O Sr. F. Otaviano - Apoiado; ser um Gabinete D. Quixote.

O SR. OTTONI - Mas cujo fim real deveria ser a reabilitação dos puritanos. Ora, Sr. Presidente, o nobre ex-Ministro do Império foi sempre conhecido e
apontado como o mais genuíno representante do grupo chamado da oligarquia no
Gabinete passado; era, pois, natural que o nobre ex-Ministro se prestasse a este
manejo dos seus correligionários, dos seus chefes, permita-me que o diga, porque
não recusará reconhecê-los como tais. O manejo qual era? A ordem pública está
ameaçada, na verificação dos poderes, as galerias terão de intervir, perturbarão a
tranqüilidade pública, são precisos homens fortes, medidas enérgicas.
Nesta trama, que eu suponho ter existido, não entravam muitos dos nobres
ex-Ministros ...
O Sr. F. Otaviano - Apoiado.

O SR. OTTONI - Mas o nobre ex-Ministro da Justiça, que devia ter a sua
polícia muito bem organizada, decerto saberia que as conferências nas vésperas da
crise ministerial eram, não dos outros seus colegas, mas de uma certa dualidade que
pretendia recompor o Gabinete. Que esta dualidade se apresentou uniforme neste
pensamento, revela-se da declaração do nobre ex-Ministro da Fazenda no Senado,
revela-se mesmo pela carta do nobre ex-Ministro do hnpério, apesar da insistência
com que reitera o pedido de demissão.
Ora, Sr. Presidente, sendo assim, por que estes dois nobres ex-Ministros
não recompuseram o Gabinete? Deviam fazê-lo; era um Gabinete que havia encerrado as Câmaras tendo uma grande maioria ...
O Sr. F. Otaviano- Quase unanimidade.

O SR. OTTONI- ... era um Gabinete que, bem ou mal, por interferência
indébita ou não, tinha conseguido fazer eleger nas províncias grande maioria de
seus amigos. E como é que em um País de sistema constitucional um Gabinete tal se
retira? Como é que o Presidente desse Gabinete o não recompõe? Dir-se-á que a interferência do Chefe do Estado não o consentira.
Eu respeito altamente uma tal interferência para nem de leve querer discuti-la; mas, Sr. Presidente, no nosso sistema de governo há a responsabilidade de
quem, tendo a confiança do Parlamento que se retirava e a do Parlamento que
começava, não esteve ao nível da situa-ção, não recompôs o Ministério, como tinha
o dever de o fazer; a censura recairá, dado o caso que fosse contra a vontade desses
cavalheiros que se retirassem, sobre aqueles que aceitaram o Ministério em condições que, sendo normais para os Ministros que saíam, não o podiam ser para os
outros que entravam.
O Sr. F. Otaviano - Apoiado.
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O SR. OTTONI - Sr. Presidente, eu não posso, antes de passar adiante,
deixar de dizer alguma coisa perfunctoriamente, ainda como exórdio, a respeito da
eleição do município neutro.
O nobre ex-Ministro do Império reconheceu, no seu ofício dirigido ao seu
colega da Fazenda, que o descontentamento lavrava em larga escala em muitas
classes da sociedade. Era uma verdade: esse descontentamento, que lavrava em alta
escala sobre muitas classes da sociedade, como disse o nobre ex-Ministro, e sobre
todas, como eu o assevero e como a Câmara o sabe, era o principal elemento do
triunfo da Oposição na eleição do município neutro, e prova exuberantemente a
legitimidade desse triunfo.
Não era só o comércio, não eram só os capitalistas, não eram só os proprietários, não era só a massa da população; o mesmo funcionalismo, escondendo a sua
consciência no escrutínio secreto, protestou em larga escala contra a politica de
dissipação e arbítrio da Administração de 10 de agosto de 1859.
Por conseguinte, ainda dada a interyenção direta do Governo e das autoridades na eleição, a vitória podia ser mais difícil, cenas tristes poderiam ocorrer; mas
uma Capital como o Rio de Janeiro não recebe a lei impunemente quando em unanimidade quer exercitar os seus direitos e repelir uma meia dúzia de indivíduos, não
direi decrépitos, como se apelidou um nobre Senador na Câmara vitalícia a si e aos
seus colegas, porém, meia dúzia de indivíduos que nenhuma raiz têm na população.
(Apoiados.)

Mas, Sr. Presidente, antes, nas aproximações do pleito eleitoral, os favores
do Governo em prol de que candidatos eram feitos?
Eu apelo para a consciência da Câmara: em favor de quem se nomearam,
por exemplo, na freguesia de Santa Rita, seis subdelegados? Em favor da eleição
dos conservadores puritanos.
Até a última hora, Sr. Presidente, estava na consciência da população do
Rio de Janeiro que estas nomeações de empregados subalternos, que se faziam no
interesse da eleição dos candidatos conservadores puritanos, seriam acompanhadas
de medidas m~.üs enérgicas, de proteção mais eficaz no ato da eleição; mas circunstâncias ocorreram que modificaram estes temores.
O Presidente da Província de São Paulo se não havia prestado a preparar o
terreno eleitoral naquela província (apoiados) em favor dos candidatos do grupo
puritano. Esse digno Presidente viu-se obrigado a pedir sua demissão, visto que não
acedia às insinuações que daqui lhe fazia o Ministério para proteger certos e determinados candidatos ...
Um Sr. Deputado - Não apoiado.

O SR. OTTONI - Por ocasião da demissão desse nobre funcionário, foi
convidado o Sr. Paiva Teixeira para aceitar a Presidência daquela Província. Enquanto S. Exa. não disser quais foram as causas pelas quais não aceitou essa honra
que queria conferir-lhe o Governo, eu ficarei persuadido de que a causa é a que
geralmente circulou. O Sr. Paiva Teixeira não quis prestar-se a ser instrumento das
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instruções· que se lhe davam, iguais àquelas que tinham sido recusadas pelo Sr.
Lopes de Leão.
Nestas circunstâncias, Sr. Presidente, um nobre Deputado que hoje tomou
assento, e que estava em viagem, segundo se dizia, para sua provfucia a cuidar da
sua candidatura, recebeu a missão de ir para São Paulo ...
O Sr. Silveira Lobo- O Governo deu homem por ele para fazer na Para1ba
essa coisa que se chamou eleição. (Risadas.)

O SR. OTTONl - Antes, porém, de ser distraído de sua viagem o nobre
ex-Presidente de São Paulo ...
O Sr. Silveira Lobo - E quanto teria ele de ajuda de custo?

O SR. OTTONI- Antes de ser distraído de sua viagem o nobre ex-Presidente de São Paulo, outro meu digno colega, deputado pelo 4? Distrito do Rio de
Janeiro, também consta que fora convidado para ir ocupar a Presidência daquela
província. No público geralmente se disse que este nobre Deputado, único do 4?
Distrito que presentemente se acha na Casa, teve de não aceitar a comissão, porque,
com a lealdade que é própria do seu caráter, no lugar aonde foi chamado para se lhe
dizer que aceitasse a presidência, declarou que, dentro dos limites da lei e da justiça,
havia de proteger a candidatura de seus amigos.
O Sr. Conde de Baependi - Não foi esse o motivo que tive para não aceitar
o convite ...

O SR. OTTONI - O nobre Deputado explicará depois ...
O Sr. Conde de Baependi- Bem, não lhe darei mais apartes.

O SR. OTTONI- Pode dá-los, que muito os aprecio; mas eu não assevero
nada; o que digo é o que no público corria geralmente.
Mas o que é certo, Sr. Presidente, é que na ocasião desses boatos, igualmente se dizia que a política generosa do voto livre se escondia na religião dos sentimentos íntimos da Coroa. Atrevo-me a comemorar este fato, porque fui acusado no
Senado pelo nobre Senador pelo Rio de Janeiro de ter escrito para Minas alegando
que a Coroa queria o voto livre. Até disto se me fez carga! A verdade é esta que
acabo de dizer: corria geralmente em todos os círculos que a política generosa do
voto livre se escondia na religião dos sentimentos íntimos da Coroa-, tomando
emprestada a eloqüente frase do meu nobre amigo que se sentou numa destas
cadeiras e também nos Conselhos da Coroa.
O que é certo, ainda, Sr. Presidente, é que corria igualmente que muitas
nomeações iniciadas no sentido de proteger as candidaturas do grupo puritano não
tinham podido ser levadas a efeito, apesar da benevolência do nobre ex-Ministro da
Justiça: citarei somente a proposta, que se diz repetida muitas vezes, de um Juiz
municipal, cujo nome era altamente significativo neste sentido.
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Mas, Sr. Presidente, se as eleições correram sem pressão nos últimos dias,
essas palavras que então circulavam o explicam perfeitamente; todos sabem que
alguns corifeus conservadores esperavam até à última hora receber auxílio efetivo
do Governo, e mesmo dinheiro do Tesouro; e se disse quena véspera da eleição
alguém esteve, até ás 3 horas da tarde, na Pagadoria-Geral, à espera de um aviso que
devia vir, e que felizmente o Ministério não expediu.
Ora, se esta era a situação das coisas, se no Rio de Janeiro a eleição não
sofreu pressão nos dias do processo, se apenas houve preparativos de intervenção
em favor dos candidatos conservadores; se no resto do hnpério ou em grande maioria ela saiu toda em favor do Ministério, provado fica o que tenho dito, provado
fica que foi um puro manejo a invenção dessas desordens que deviam dar em resultado um novo Ministério compressor que reabilitasse a oligarquia.
Sr. Presidente, chegamos ao Ministério atual. Se o nobre ex-Ministro, Presidente do Conselho, não tinha direitó de deixar o serviço do País tendo os elementos
de força oficial que já indiquei, muito censurado não pode deixar de ser o nobre
Marquês Presidente atual do Conselho, por em tais circunstâncias haver assumido a
si a missão de organizar um novo Gabinete.
E sabido, Sr. Presidente, que entre as classes nas quais lavrava, segundo a
frase do nobre ex-Ministro do hnpério, o descontentamento em larga escala, estava
a classe militar.
O Sr. F. Otaviano - Assim o disse o Regenerador, folha do Partido.

O SR. OTTONI - O nobre ex-Ministro da Guerra, tendo, aliás, as mais
puras intenções, tinha desagradado a quase totalidade do Exército. O nobre Marquês, Presidente do Conselho, representa, como se sabe, uma família vantajosamente relacionada no Exército brasileiro; o nobre Marquês, atual Ministro da
Guerra e Presidente do Conselho, pertence a uma família que a História tem associado à Revolução de 7 de abril. Esta só consideração, me parece, deveria impor
certas reservas aÓ nobre Marquês quando a tarefa de organizar um Gabinete lhe
foi cometida.
Eu bem sei, Sr. Presidente, que o Exército do Brasil atualmente como
está constituído, havendo penetrado a ilustração em suas fl.leiras, não pode ser
instrumento de ninguém; não pode ser o apanágio de uma família, não pode
inspirar receio à sociedade em geral (apoiados); mas era bastante o que acabei de
ponderar para que o mais simples bom senso demovesse o nobre Marquês da tarefa
que menos pensadamente tomou sobre seus ombros. Podiam, pois, atribuir o medo
que inspirasse ao Exército a entrada do nobre Marquês.
Acresce, Sr. Presidente, que dissidências graves haviam ocorrido entre o
nobre ex-Ministro da Guerra e pessoa muito proximamente ligada em parentesco
ao nobre Presidente do Conselho. O público todo conhece essa guerra, não direi de
alfmetadas, mas de censuras, e não sei mesmo se possa dizer de recriminações, que,
na correspondência entre o Ministério da Guerra e Ajudante-General do Exército,
apareciam.
A Câmara vê que nos sentimentos que excitavam o procedimento do nobre
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ex-Ministro da Guerra, em relação ao Ajudante-General, era tão comparticipante o
nobre Marquês, cuja cadeira está vaga nesta Casa hoje, que ainda no seu relatório
S. Exa. não esqueceu de todo essa di.ssidência, ainda comemora com satisfação que
o Conselho Supremo Militar é uma salvaguarda que os militares achavam contra a
prepotência dos Ministros ...

(O Sr. Rego Barros dd um aparte.)
O SR. OTTONI - Talvez a bondade do nobre ex-Ministro explique de
outro modo; mas eu vou ler esse trecho do Relatório, visto que S. Exa. parece dar
uma denegação às minhas palavras. (Depois de folhear o Relatório, lê o seguinte):
"Como Tribunal Supremo, o Conselho Supremo ... etc .... continua
a ser o antemural dos rios não só contra a arbitrariedade, que não raras
vezes de levanta, apadrinhqda principalmente pela confusão do nosso
sistema do processo criminal, como também pelo excessivo rigor dos
regulamentos penais. "
O Sr. Bello - Isto é administrativo e não político.

O SR. OTTONI- O nobre Deputado explicará como quiser; mas a Câmara
ouviu; e a Câmara e o público, quando combinarem estas palavras do relatório do
nobre Ministro da Guerra com os fatos que se deram, com as absolvições que o
nobre ex-Ministro mandou em sua folha oficial chamar acintosas, de militares metidos em processo por S. Exa. e absolvidos pelo Conselho Supremo e com o voto do
Marquês Presidente do Conselho, verão que considerações de delicadeza para com o
Ministro que saía deviam inibir ao nobre Presidente do Conselho de aceitar a tarefa
de que o queriam encarregar, até para talvez contra a sua vontade não ter de vir
assim censurar no relatório o seu antecessor.
Sr. Presidente, se inconvenientes se davam na entrada do nobre Ministro da
Guerra em relação ao seu nobre antecessor, igual inconveniente deu-se na entrada
do nobre Ministro da Marinha: esse fato ainda mais fez parecer que o Ministério, em
sua composição, era um acinte aos Ministros que saíam.
O nobre Ministro da Marinha e o seu ilustre antecessor têm obrigação de
explicar à Casa quais foram os motivos de divergência de que resultou a demissão
do nobre Ministro da Marinha de um alto cargo que exercia na Repartição.
O público disse na ocasião que o desgosto do nobre Ministro da Marinha
não tinha guardado todas as devidas medidas. Disse-se que até tinha levado suas
queixas contra o nobre ex-Ministro a lugar onde elas não deviam chegar. Disse-se
que o nobre ex-Ministro atual seria metido em Conselho de Guerra, tais eram as
inconveniências que constava existirem nas queixas que o nobre Ministro fizera
por causa da sua demissão.
A origem dela transpirou no público: como oficialmente não foi declarada,
vou dizê-la, a fim de poder ser retificada, se for outra.
Se disse que o nobre Ministro da Marinha, vendo o exemplo das numerosas acumulações de ordenados que certos altos funcionários do Estado desfrutam,
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quisera que a regra não deixasse tambêm de ser aplicada a S. Exa., mas que o nobre
ex-Ministro, consultado o Conselho Supremo e a Seção do Conselho de Estado dos
Negócios da Marinha, havia opinado que só para o nobre Ministro andasse o mundo
consertado (risadas), isto é, resolvera que as acumulações não subsistissem para o
nobre Ministro da Marinha.
O nobre Ministro explicará tudo isto; mas em todo o caso as queixas ou os
desgostos, e as desinteligências que deram lugar à sua demissão, são fatos que estão
no domínio do público, e são suficientes para justificar a censura que faço ao nobre
Presidente do Conselho por haver chainado para composição do Gabinete o nobre
Ministro da Marinha. Não era essa a ocasião azada para serem aproveitados os seus
conhecimentos e a sua larga experiência. (Apoiados.)
Mas, Sr. Presidente, se há que notar na aceitação do nobre Ministro da
Guerra e no convite do nobre Ministro da Marinha, as infelicidades continuaram
quando se tratou de compor o geral do Ministério.
Os nobres Ministros da Marinl1a e da Fazenda se haviam solenemente apresentado candidatos ao Parlamento nas últimas eleições, e não puderam obter uma
cadeira nesta Casa. Se estamos em um Governo parlamentar, como os nobres Mi~
nistros, não tendo obtido uma cadeira nesta Casa, se julgaram com direito a aceitar
uma pasta do Ministério?

O Sr. Bello - Com direito!
O SR. OTTONI- Sim, com direito. Eu suponho que os deveres impostos
pelo sistema constitucional correspondem a direitos.
Sr. Presidente, em outros países que não estão adiantados como nós no
sistema constitucional as coisas se passam de outro modo.

(O Sr. Sérgio de Macedo dá um aparte.)
O SR. OTTONI- O nobre ex-Ministro do hnpério, Deputado por Pernambuco, permitirá que eu lhe cite um exemplo recente. Quando ultimamente no Piemonte ...

O Sr. Pinto de Campos - Esse país está em circunstâncias excepcionais.
Os atos do seu Governo não podem ser invocados como arestos.
O SR. OTTONI - O nobre Deputado por Pernambuco é suspeito arespeito do Piemonte. (Risadas.)

O Sr. Pinto de Campos - Tenho muito prazer em ser suspeito quando
condeno os excessos de um país que tanto se tem extremado éontra um poder,
contra direitos que reputo sagrados. (Apoiados.)
O SR. OTTONI - O Piemonte pode ser citado como uma das melhores
autoridades em matéria de sistema-constitucional. (Não apoiados.)
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O Sr. Sérgio de Macedo - Nós estamos mais práticos.
O SR. OTTONI - Oxalá! Mas em o Piemonte, ou antes, em o novo Reino
da Itália, entendem-se as coisas de outra maneira. Quando ultimamente se procedeu
à eleição para o Congresso italiano, o Ministro das Obras Públicas, o Sr. Tacini,
apresentou-se candidato a uma cadeira no Parlamento; os eleitores indeferiram a sua
pretensão, e o Ministro julgou que as regras do Governo Parlamentar o obrigavam a
deixar a pasta de Ministro.

Vozes - É coisa muito diferente.
O SR. OTTONI - Eu sei o que os nobres Deputados querem dizer quando
estão alegando que a hipótese é diferente.

O Sr. Sérgio de Macedo - Na Inglaterra ministros têm deixado de ser eleitos, e nem por isso se julgaram obrigados a deixar as suas pastas; o que fizeram foi
apresentarem a sua candidatura por outros distritos.
O SR. OTTONI - É verdade, e os nobres Ministros, agora que têm pastas,
podem ser revestidos da confiança dos eleitores em outros distritos.

Um Sr. Deputado- Em Sergipe, por exemplo.
(Há outros apartes.)
O SR. OTTONI - Por conseguinte, o nobre Presidente do Conselho, chamando para o Ministério dois cidadãos que acabavam de sofrer tão solene repulsa
nas eleições da sua paróquia e do seu distrito, parece que não fez bem. Devia lembrar-se de que um tal convite poderia ainda mais corroborar a versão que correu,
e a que já me tenho referido, e vem a ser que era preciso reprimir o espírito revoludonário que se havia manifestado pelo fato de não terem a confiança dos eleitores
fluminenses os dois nobres Ministros.
Portanto, já se vê a inconveniência de serem chamados os dois nobres Ministros a quem aludo. Mas não param aqui as infelicidades da organização ministerial.
Como é que o nobre Presidente do Conselho foi achar analogia entre o
nobre Ministro da Justiça e o nobre Ministro do Império para formar com eles um
Gabinete homogêneo?

(Há um aparte.)
Posso eu acreditar que sejam idênticas as vistas políticas desses dois nobres
Ministros? Em vista de tal discordância, pode-se crer que houvesse acordo entre os
estadistas que iam organizar o Gabinete, ou simplesmente uma combinação, qual
imaginei, filha da carta do nobre ex-Mini.stro do Império, feita irregularmente, designando estes e aqueles para as pastas sem exame prévio?
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Hei de, também, Sr. Presidente, fazer honra ao nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros que se acha presente.
A princípio se disse que era de outro grupo de Pernambuco que sairia o
Ministro que havia representá-lo no Gabinete.
Um Sr. Deputado- Então em Pernambuco há dois grupos?

O SR. OTTONI- Não sei; o nobre Deputado melhor o dirá.
O mesmo Sr. Deputado - Eu ignoro isso.

O SR. OTTONI - Mas, eriflm, era preciso satisfazer a suscetibilidade daqueles que se retiraram. Apesar de reconhecer os grandes talentos do nobre Ministro
dos Negócios Estrangeiros, e a sua aptidão para o lugar que dignamente ocupa, não
posso deixar de atribuir a essa causa a sua entrada para o Gabinete.
' Mas o nome que explica o enigma da situação ainda não está pronunciado;
é o do Ministro que se retirou, não sabemos por quê ...
Uma voz- Que Ministro?

O SR. OTTONI- O nobre Ministro das Obras Públicas, o Sr. Manoel Felizardo de Souza e Mello.
O Sr. Nebias - E V. Exa. não sabe o que ele está fazendo?

O SR. OTTONI- Sei apenas que não está presente.
O Sr. Nebias - Está fazendo um serviço muito importante ao País na estrada de ferro.
O Sr. F. Otaviano - Escolheu o melhor tempo.

O SR. OTTONI - O nobre Deputado não deve mostrar receio do que eu
possa dizer acerca do Sr. Manoel Felizardo: tome a palavra, e responda-me.
(Há um aparte.)

Quando dois cavalheiros se explicam, é inconveniente que um terceiro in·
tervenha.
O Sr. Nebias - O nobre Deputado acusou a ausência do Sr. Ministro; eu
apenas citei o que as folhas públicas declararam - que o Sr. Ministro tinha ido à
estrada de ferro.

O SR. OTTONI- O nobre Deputado pronunciou-se com tanta ve_emência,
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encarecendo o motivo q11e deu para a ausência do nobre Ministro, que parecia ter
achado meio para me impor süêncio. Porém fique sabendo o nobre Deputado que a
estrada de ferro de D. Pedro II não exige de mim sacrifício algum nesta tribuna.
O Sr. C. Ottoni (com força)- Apoiado.

O SR. OTTONI - Fique certo que hei de dizer muito placidamente tudo
que tinha de enunciar acerca do Sr. Manoel Felizardo, sem recear insinuações.
O Sr. Nebias - Não quis fazer uma insinuação ao nobre Deputado. Nega
V. Exa. a notícia que as folhas deram?

O SR. OTTONI - Não sei; o que sei é que S. Exa. devia estar aqui...
(Trocam-se diversos apartes.)
O Sr. F. Otaviano - Há inconveniente em que o seu discurso seja calmo;
continue, não responda.

O SR. OTTONI- ... neste momento, e todo o Ministério ...
(O Sr. Sérgio de Macedo dá um aparte.)

O SR. OTTONI - É triste, Sr. Presidente, que a Câmara seja tratada com
tão pouco respeito. (Apoiados; não apoiados; reclamações.)
O Sr. Nebias - O Sr. Ministro das Obras Públicas não foi avisado desta
discussão antes de se retirar para a estrada de ferro.

O SR. OTTONI - Ele estava avisado desde o dia 4 de maio.
Sr. Presidente, apesar do enfado com que fala o nobre Deputado por São
Paulo, eu sei que no fundo do seu coração S. Exa. está contente com a direção do
meu discurso. É coisa sabida que no grupo conservador puritano que se assenta
nesta Casa há muito quem deseje prestar serviços ao atual Gabinete, e por conseqüência aplauda que apareçam estes incidentes em que o Ministério possa ter
necessidade de defensores ...
O Sr. Barbosa da Cunha - Repelimos essa insinuação; a nossa posição é
tão independente como a de V. Exa.

O SR. OTTONI- O nobre Deputado não me compreendeu ...
(Cruzam-se muitos apartes.)
O Sr. Presidente- Atenção! O Sr. Ottoni é quem tem a palavra.
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O SR. OTTONI- Sr. Presidente, eu dizia há pouco que o Sr. Conselheiro
Manoel Felizardo de Souza e Mello, cuja ausência muito deploro ...

O Sr. Nebias- Porque foi em serviço público.
O SR. OTTONI - ... foi a decifração fmal do enigma da situação atual,
como o havia sido em fins de 1847 e princípios de 1848. Falava-se durante a crise
ministerial de então em um sem-número de candidatos, e o nome de S. Exa. não
aparecia absolutamente em discussão; afinal, porém, reconheceu-se que era a chave
que tinha de fechar a abóbada do Ministério de 13 de março. Assim foi agora: o
nome de S. Exa., em que ninguém falava, foi o que veio completar e definir o atual
Gabinete.
A entrada do Sr. Manoel Felizardo para o Ministério é tão significativa no
presente, como o foi em 29 de setembro de 1848.
É uma repetição de cena já muito conhecida. O Ministério de 12 de dezembro de 1858, de que S. Exa. fez parte, está no caso do de 13 de março de 1848,
e o atual assemelha-se ao de 29 de setembro do mesmo ano. S. Exa. é o único Ministro de 12 de dezembro que entra no atual Ministério, assim como fora o único
de 13 de março que entrara no de 29 de setembro de 1848.
Parece que essa política generosa que se escondia na religião dos sentimentos íntimos da Coroa, tendo de ser sacrificada, desde 1858 apareceu no Ministério o ·sr. Manoel Felizardo de Souza e Mello, como agente desse Poder extracons·
titucional atribuído ao nobre Senador pelo Rio de Janeiro, em quem já falei, e que
intervém nas organizações dos Gabinetes, e que parece estar preparando uma nova
direção política para os negócios do País.
O Sr. Manoel Felizardo desde 1858 está iniciado na modificação lenta da
antiga política e nos preparativos para o estabelecimento da nova. Delegado do
Ministério de 4 de maio, fez-lhe no Senado a mais viva oposição.

Um Sr. Deputado- Delegado?
O SR. OTTONI- Era Diretor-Geral das Terras Públicas.
E em prêmio foi nomeado Presidente da Província de Pernambuco, vindo
depois, imediatamente, para o Ministério e para o Conselho de Estado.
À Oposição parlamentar de 1859 sucedeu o Ministério de 10 de .agosto
do mesmo ano; e se S. Exa. ficou de fora, a incubação do novo princípio governativo continuou sempre, e o resultado foi a pasta conferida por último a S. Éxa.
Tenho, Sr. Presidente, exposto com lealdade o meu juízo acerca da retirada do Ministério de 1O de agosto e da organização do atual Gabinete.
Reservar-me-ei para no Orçamento discutir as diversas medidas administrativas e políticas a que se referem os relatórios dos nobres Ministros; reiterando o
compromisso que já tomei de discutir largamente a questão da colonização e de
chamar o Sr. Conselheiro Manoel Felizardo à autoria sobre todos os fatos que se
ligam a esta importante questão, hei de trazer para a discussão os relatórios da
Repartição das Terras Públicas e da Associação Central de Colonização, esperando
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que o nobre Ministro das Obras Públicas tenha a bondade de ouvir-me em um assunto em que o público tem tudo a ganhar.
Direi agora, Sr. Presidente, alguma coisa a respeito de diversos tópicos da
Fala do Trono.
Os nobres Ministros anunciaram pura e simplesmente, como um fato insignificante na ordem das nossas relações diplomáticas e na ordem política do País, a
conclusão da Convenção Consular feita com a França.
Fato consumado, eu desejava antes que a Fala do Trono nada tivesse dito
a respeito, e que apenas nos constasse, pura e simplesmente, do relatório do respectivo Ministro, porque assim não nos veríamos na dolorosa necessidade de dar graças
ao Trono por uma convenção filha da lei última que regulou os direitos dos filhos
de estrangeiros nascidos no Brasil, e que pode ser interpretada muito indecorosamente para o nosso País. (Não apoiados.)
Sr. Presidente, deploro que o nobre cavalheiro que ocupou a pasta dos Negócios Estrangeiros no Ministério de 1O de agosto recebesse o legado funesto que
as administrações anteriores e, principalmente, a de 12 de dezembro lhe haviam
deixado. (Não apoiados.)
Estou persuadido de que a lei que interpretou o art. 6? da Constituição
foi-nos imposta pela ameaça ...
O Sr. Sérgio de Macedo - Não apoiado.

O SR. OTTONI- ... e pelo poder estrangeiro. (Não apoiados.)
Eu ficaria satisfeito se pudesse acompanhar os nobres Deputados em sua
negativa ...
O Sr. Sérgio de Macedo- Pode com segurança acompanhar-nos.

O SR. OTTONI - ... mas tenho razões também para, com segurança,
dever acreditar que no dia 1? de janeiro de 1859 não foi somente o Ministro da
Áustria que recebeu no Palácio das Tulherias dolorosas intimações ...
O Sr. F. Otaviano - Apoiado.

O SR. OTTONI - ... tenho razões para acreditar que nesse dia o nosso
Ministro em Paris, o Sr. Marques Lisboa, entendeu, bem ou mal, que também o
Brasil se achava ameaçado do seu Solferino se não estrangeirasse centenas de milhares de brasileiros.
Sr. Presidente, foi em conseqüência dessa manifestação, talvez mal compreendida, que os nobres ex-Ministros instaram para que se regulasse o art. 6? da
Constituição e se concedesse aos franceses o que eles não têm podido, nem talvez
poderão obter em Buenos Aires.
Sr. Presidente, os pequenos não têm remédio senão ceder aos grandes,
mas podem fazê-lo com dignidade. Quando cedem à força, podem protestar alto
e bom som que cedem à força. Digna de ser imitada é a nobreza do Governo por530

tuguês, quando, intimado a entregar a barca Charles et George, e para aceitar
medianeiro que avaliasse o quantitativo da indenização reclamada imperiosamente
pela França, encheu-se de nobre altivez e resignação, e disse ao poderoso da Europa: - Tendes a força, submeto-me a ela; mas apelo para a justiça do mundo, e
para a justiça da opinião. Tenho a arma sobre o peito, mas não aceito medianeiro
para avaliar a extensão da indenização que reclamais em favor do vosso súdito;
designai-a vós mesmo. Pago porque não tenho força para resistir; sou pequeno,
aceito a lei, submeto-me. Isto é mais nobre do que os caminhos tortuosos, do que
as declarações feitas no Parlamento de que não há pressão estrangeira, quando a
ameaça na realidade existe.
·
O Sr. Ministro da Fazenda- Onde a prova?

O SR. OTTONI- Talvez eu possa apresentar a prova ao nobre Ministro em
particular, e se me autorizar, a exibirei agora mesmo.
O Sr. Benjamim - Deve apresentar a prova.

O SR. OTTONI- Perdoe-me o nobre Deputaqo; não consinto que marque
o meu procedimento; dê licença que continue no meu programa. É depois de ouvir
o nobre Ministro que me hei de resolver; por ora fico aqui sobre este assunto.
Sr. Presidente, não é só em razão de ter sido uma convenção imposta pela
ameaça, é uma lei extorquida em virtude ãestas ameaças ...
O Sr. Sérgio de Macedo - Nisto não apoiado; não há lei extorquida.

O SR. OTTONI - O Corpo Legislativo não sabia sob que pressão estava o
Gabinete de que o nobre Deputado fazia parte; se o soubesse, eu faço honra ao meu
País para acreditar que unanimemente seria repelida qualquer lei que parecesse uma
concessão feita à França.
O Sr. Sérgio de Macedo- A lei passou no Senado e aqui muito livremente;
e isto não foi no ternpo do nosso Ministério.

O SR. OTTONI - Mas o nobre colega de V. Exa. talvez também, e com
mais direito, devesse receber a Grã-Cruz da Legião de Honra pela Convenção Consu·
lar. Tudo estava preparado.
Sr. Presidente, deixarei este tópico desagradável, mas ficarei ainda no Ministério dos Negócios Estrangeiros.
O nobre Ministro nos diz no seu relatório o seguinte:
"Além do Intemúncio de Sua Santidade, dos Estados da Itália há
apenas a legação da Sardenha, dirigida pelo cavalheiro Gabriel Galateri."
Ora, eu desejava, primeiro que tudo, que o nobre Ministro nos dissesse qual
é essa potência da Sardenha que tem aqui legação? Suponho que não existe.
Houve um reino da Sardenha, mas uma parte desse reino faz hoje parte da
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França. À outra parte uniram a Lombardia, tirada do reino lombardo veneziano,
uniram-se todos os outros Estados da Itália, à exceção dos Estados Pontifícios.
Criou-se com essas diversas regiões, e mesmo com uma parte dos Estados Pontifícios, o novo reino da Itália. Onde está a monarquia da Sardenha, que se diz que tem
uma legação aqui?

O Sr. Sérgio de Macedo- É a que existe desde muito tempo.
O SR. OTTONI - Eu pergunto ao nobre Ministro se não pretende reconhecer o fato consumado que se deu na península italiana. A Inglaterra já o reconheceu, a Grécia já o reconheceu também, e igualmente a Suíça e a Suécia. Que
razões poderá ter o Brasil para não reconhecer o fato consumado, a gloriosa unificação da Itália?

O Sr. Sérgio de Macedo - Aqui fala-se em reconhecimento, ou não reconhecimento?
O SR. OTTONI- As palavras do nobre Ministro estão prenhes de inconvenientes. Se há motivo para se não reconhecer ainda o reino da Itália, para que o
nobre Ministro há de vir ostentar diante do Parlamento que ainda reconhece na
Itália outras potências além do reino da Itália e dos Estados Pontifícios? Para que
há de o nobre Ministro dizer que há na Itália outras potências?
Pelo que se lê no relatório, infere-se que existe ainda o Reino de Nápoles,
e os Ducados que foram anexados ao Piemonte em virtude da Convenção de VillaFranca; se não temos a ventura de ter aqui enviados de Modena e de Toscana,
etc., para que inculcar que isso nos pesa, consignar essa falta?
Não é dizer de algum modo ao Reino da Itália não só que não o reconhecemos, senão também que ainda temos por soberanos legítimos aqueles que deixaram de existir politicamente?
Sr. Presidente, eu não quero ser demorado, por isso, pouco mais direi.
Vejo que na Fala do Trono e nos discursos chamados de programa tem-se-nos prometido grandes economias, necessárias em virtude do horroroso deficit que discutiremos; no entanto, se eu pego nos Orçamentos, vejo, ao menos em alguns, que se
pede mais do que o votado nos anos anteriores.
No Orçamento da Marinha, por exemplo, pede S. Exa. o Sr. Ministro
7.322:415$, mais do que o votado o ano passado- 52.454$: como são essas economias, se se pede mais do que o que foi votado? Eu sei que o nobre Ministro me há
de dizer: - Se o votado foi somente 7.200 e tantos contos, o despendido foi
8.777:716$, por ter havido de créditos suplementares e extraordinários a enorme
soma de 1.500 e tantos contos. Porém, se o nobre Ministro pede mais do que se pediu, se não tem compromisso algum que nos liberte do temor desses créditos suplementares e extraordinários, como é que havemos de crer na realidade das economias?
Para acreditar, como devo acreditar, nas promessas do nobre Ministro e dos
seus colegas, é preciso que S. Exas. proponham i Câmara, ainda que queiram englo532

bar o Orçamento em uma simples resolução: - Fica em vigor a Lei do Orçamento
do ano antecedente -, como creio que se estava disposto a fazer desde que se quis
protelar a verificação dos poderes; para acreditar, digo, que os nobres Ministros com
efeito hão de realizar as suas promessas de economias, seria necessário que eles
propusessem a revogação da faculdade que lhes deu aLei de 1850 para criarem a seu
talante créditos extraordinários, e mesmo créditos suplementares.
Eu não quero que fique a arbítrio de um Ministro mandar um oficial para a
Europa, quando as circunstâncias fmanceiras do nosso País são tão desgraçadas,
quando estamos debaixo da pressão de um deficit enorme, aprender o melhor meio
de arranjar as madeiras nos arsenais! (Apoiados e risadas.)
Não quero que quando se pretender fazer viajar algum alto funcionário,
desses a quem possam ser concedidas simpatias especiais, se inventem por estas e
por aquelas verbas missões extraordinárias, e se dêem sob frívolos pretextos somas.
importantes a essas personagens e às pessoas que lhe são conjuntas, como recentemente se diz que sucedeu a um indivíduo, dando-se-lhe 5.000$ a título de ir à
Europa estudar os correios; e a outro, não sei a que título, 6.JOO$, por serem filhos
de uma alta personagem, que também foi viajar, segundo se diz, com uma enorme
gratificação. (Apoiados.)
E se não é assim, eu interpelo os nobres Ministros para que digam quais são
as comissões que mandaram recentemente para a Europa, e as vantagens que lhes
deram.

O Sr. Silveira Lobo - Como também as dos Srs. Azambuja e Calógeras, e
outras.
O Sr. Viriato - Um dos que foi para a Europa também queria continuar a
perceber o ordenado de Diretor do banco; mas, felizmente, o banco indeferiu essa
pretensão; não houve esse escândalo.
O SR. OTTONI- Sr. Presidente, é preciso que os nobres Ministros, se querem, como eu suponho e é natural que queiram, conquistar posição correspondente
a seus talentos, governem por si, que não procurem captar à custa dos cofres públicos as boas graças de quaisquer indivíduos de quem se possa dizer o mesmo que o
nobre Senador por Pernambuco disse a respeito de um nobre Senador pelo Rio de
Janeiro.
Os nobres Ministros devem atender muito à sua posição; devem pensar que
pelo modo por que as coisas marcham no nosso País, com os favores exclusivos
dados a certas e determinadas pessoas, com as composições anormais de Ministérios,
como denunciei altamente, poder-se-á acreditar que o nosso País está nas condições
da Inglaterra, que descreveu Macaulay no tempo de Jorge III. Eu peço licença à
Câmara para ler as poucas palavras desse escritor sobre este objeto:
"Em 1765, o Rei já não era o adolescente, ignorante e noviço, que
em 1740 tinha sido dirigido por sua mãe e por seu moço da câmara.
Muitos anos havia observado as lutas dos partidos; tinha diariamente
conferenciado sobre graves questões de Estado, com políticos hábeis e

533

expenmentados; o seu modo de viver tmha desenvolvido sua mtellgencia e o seu caráter; não era mais um títere. Tinha opiniões determinadas. Nada mais natural do que formar Sua Majestade uma alta idéia das
prerrogativas da Coroa, impacientar-se com toda a oposição, desejar que
os homens públicos estivessem todos divididos entre si e só de Sua Majestade dependessem.
Nada mais natural do que no mundo político, tal qual então existia,
encontrar Sua Majestade instrumentos perfeitamente adaptados à realização de seus projetos. É assim que nasceu e fez-se conhecer essa espécie de répteis políticos, nunca antes conhecidos em nosso país, e que
depois dessa época nunca mais apareceram. No momento dado estavam
eles prontos a ligar-se com qualquer partido, e em seguida abandoná-lo,
atraiçoá-lo ou agredi-lo de frente.
Para esses homens todas as administrações eram indiferentes: não
tinham sentimento de predileção nem de antipatia a respeito de Greenville, de Bute, de Rockingham ou Pitt: eram simplesmente amigos do
Rei. Em paga de sua dedicação achavam uma proteção sem limites. Em
vão servidores responsáveis queixavam-se diariamente que eram traídos
e combatidos por homens que comiam o pão do governo; algumas
vezes Sua Majestade justificava suas culpas, e jamais consentia em demiti-los. E quando tudo mudava seu Estado, os sicofantas amigos do Rei
eram inamovíveis em seus empregos lucrativos, que faziam como uma
renda vitalícia."
Sr. Presidente, eu não quero, está longe de mim fazer qualquer paralelo
que possa ter a menor sombra de inconveniência. Sei mesmo que no nosso País o
que está na Constituição é o que os fatos atestam. E se as aparências podem induzir
alguém a crer que aqui correm as coisas de modo análogo ao que sucedia em Inglaterra no tempo de Jorge 111, a culpa é dos Ministros (apoiados), que por mal entendida subserviência pensam que agradam a quem não quer nem pode querer tais serviços, 'e fazem acreditar no falseamento do sistema constitucional.
É preciso, Sr. Presidente, que os nobres Ministros tomem o conselho de
Cousin: -"Na Monarquia Parlamentar os Ministros enquanto funcionam devem ter,
a par da responsabilidade absoluta, a exclusiva liberdade que corresponda a essa responsabilidade, livre deliberação do Governo. Nas Monarquias Constitucionais" diz ainda Cousin -, "os Ministros só podem ser tirados dentre os chefes do Parlamento."
E foi por isso, Sr. Presidente, que, condenando a organização do Ministério
atual, eu aludi à inconveniência da chamada do nobre Marquês, não digo bem da
chamada, porque as chamadas nunca podem ser inconvenientes, mas sim da aceita·
ção que fez o nobre Ministro da Presidência do Conselho nas circunstâncias que
expus.
Se acaso o Ministério transato não podia mais realizar o seu programa, aí
estavam os chefes parlamentares, aí estava o Sr. Euzébio ou o Sr. Jequitinhonha; aí
estava o Sr. Itaboraí ou o Sr. Visconde de Albuquerque; aí estavam os chefes parlamentares a quem, a ser verdade o Sistema Representativo, devia caber a missão de
organizar o Gabinete.
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Passarei agora, Sr. Presidente, a pagar uma dívida em que estou para com o
nobre Senador pela Província do Rio de Janeiro, a cujo discurso no Senado já aludi.
O nobre Senador começou censurando a Oposição, porque entendia com o
Ministério transato e não procurava discutir a Administração atual. Pelo que disse,
já mostrei que esta censura não me alcança. Não devo supor que uma tal censura
fosse a expressão da tática a que já me referi, filha do desejo de que a Oposição se
manifestasse para que o Gabinete precisasse de defensores; mas já se vê que a censura do nobre Senador não me cabe.
S. Exa. mostrou grande habilidade em definir o que é a oligarquia; dissenos que em nosso País era um mito, mostrando que tinha estudado com cuidado
especial a história das oligarquias, explicou-nos que o Sistema Representativo só
pode degenerar por dois modos, ou pelas tendências de um príncipe ilustrado e
ambicioso que queira colocar-se acima das Instituições, ou quando uma cabala de
homens importantes se apodera do Governo, sendo o monarca um homem fraco,
como J acques II de Inglaterra. Ora, provado como fácil lhe era provar, que em nenhum destes casos estamos, o nobre Senador entendeu haver demonstrado não
existir oligarquia no Brasil.
Mas, Sr. Presidente, eu quisera que o nobre Senador penetrasse um pouco
mais adiante na História da Inglaterra, que não ficasse somente no reinado de
Jacques 11, a que se referiu. Se S. Exa. fosse adiante, ao reinado de Jorge 111, veria
que durante um largo período, e apesar dlis altas qualidades desse Monarca, viu-se
ele obrigado a aceitar o predomínio da cabala Greeriville-Bedfort, oligarquia que,
tendo raízes na Nação, achando-se necessariamente com força no Parlamento,
impôs-se ao Rei, de modo que somente se pôde libertar lançando-se nos braços de
indivíduos, os quais pouco antes tinha declarado impossíveis.

O Sr. Sérgio de Macedo - Aceitando a Maioria parlamentar.
O SR. OTTONI- Sem dúvida. Assim, se o nobre Senador fosse buscar o
símile ao reinado de Jorge 111, havia de reconhecer que no nosso País também se
podia defmir o que era oligarquia.
Mas o nobre Deputado por Pernambuco me diz que Jorge 111 aceitou
os chefes parlamentares ...

O Sr. Sérgio de Macedo - A Maioria.
O SR. OTTONI - Senhores, a oligarquia nasceu também e foi composta
no Brasil como a do tempo de Jorge 111, pelo Sistema Parlamentar; mas os chefes
parlamentares que a criaram não tinham raízes na propriedade territorial, não
tinham raízes numa fidalguia que se perde na noite dos tempos, não tinham raízes
senão na influência oficial ...

O Sr. Saldanha-Marinho - Tinham raízes no Orçamento.
O SR. OTTONI- ... eram filhos do Orçamento, eram filhos das leis que
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decretavam no sentido de perpetuar o seu domínio. A Lei de 3 de dezembro de
1841 e outras leis que foram decretadas por esses chefes parlamentares entregam
a onipotência ao Ministério ...
O Sr. Sérgio de Macedo - E Ministérios liberais governaram cinco anos o
País com elas.

O SR. OTTONI - Nunca houve Ministério liberal, e se houve a censura a
ele vai. Esses Ministérios dos cinco anos estavam sujeitos à lei, e demonstrando
também a verdade eterna da tese que aqui sustentou o nobre ex-Presidente de
Pernambuco, preparavam as Câmaras unânimes filhas como eles dessa legislação e
situação excepcional que os oligarcas tinham criado.
O Sr. Sérgio de Macedo -O Ministério liberal não teve Câmara sua?

O SR. OTTONI - Pois a censura vai a esse Ministério que chama liberal,
se tinha Câmara sua, e nada fazia, que é talvez o que se quer dizer.
O Sr. Sérgio de Macedo - Ministério de cinco anos.

O SR. OTTONI- Mas, Sr. Presidente, o que a oligarquia parlamentar não
supunha é que alguém tivesse poder para desmontá-la do Ministério: o de 2 de fevereiro, porém, lhe ensinou que tinha edificado na areia, que o seu domínio não tinha
raízes, e que pensando criar uma influência que permanentemente lhe pertencesse,
só haviam criado a onipotência ministerial, e que bastava suscitar um novo Ministério para reduzi-la à importância e à nulidade.
Assim o reconheceu, Sr. Presidente, a oligarquia desses chefes parlamentares. Depois do seu significativo arreganho de 1844, depois de ensaiar suas forças
contra a facção áulica do ano de 1845 e seguintes, verificando que não podia ser
Greenville nem Bedfort contentou-se de ficar no Orçamento, e sujeitou-se à desgraçada posição em que tem vivido nestes últimos anos, limitando-se ao quinhão de
poder que se lhe deixa como que por favor e graça especial. E para continuar nessa
vida inglória, a oligarquia precisa simular-se mais fraca do que na realidade é. Bem
sabe que quanto mais se humilhar, tanto mais se exaltará em poder nesse poder
anormal que se lhe concede.
Este é o segredo das confissões de fraqueza do nobre Senador chefe do
Partido representado nesta Casa pelo grupo puritano.
O nobre Senador disse também que a oligarquia era impossível, visto que
o Senado era apenas vitalício, e se renovava com muita facilidade.
Mas, Sr. Presidente, esta coarctada pareceu-me não ter o menor fundamento.
Em primeiro lugar, a mortalidade em nosso País não é tão grande como
supôs o nobre Senador; e depois, os padres da Companhia de Jesus eram somente
vitalícios.
O Sr. Sérgio de Macedo - Eram somente 58?
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O SR. OTTONI - Mas havia a regra da Ordem, que perpetuava o seu poder. Por conseguinte, nada prova o fato de serem apenas vitalícios alguns dos nobres
membros da oligarquia, que não está exclusivamente no Senado, como bem sabe o
nobre Deputado.
O nobre Senador quis mostrar que nenhuma influência tinham os empregos que acumula.
Pelo que vejo, o lugar de Presidente da Relação da Corte não dá direito
nem ao menos para nomear advogados provisionados para o foro das diversas localidades do Distrito. O lugar de Inspetor da Instrução Pública nem ao menos dá
direito de nomear professores que sejam hábeis agentes eleitorais nas freguesias.
(Há diversos apartes.)
Já vejo que só há abuso de influência nas faculdades de Direito e de Medicina, e tanto que esses estabelecimentos mandaram Deputados ao Parlamento.
O Sr. Sérgio de Macedo - Mas não estamos sob a alçada do Inspetor da
Instrução Pública do Rio de Janeiro.
O SR. OTTONI - E por isso o lugar de Inspetor-Geral de Instrução Pública no Rio de Janeiro não tem influência alguma.
O Sr. Sérgio de Macedo - Pertencem-lhe a instrução primária e secundária, as academias estão fora da sua alçada.
O SR. OTTONI - Nem também o lugar de ConseLheiro de Estado dá
influência. Para demonstrar com seráfica humildade que nada vale, o nobre Senador
chegou a proclamar que não tem influência alguma nesta Câmara, como se um tão
numeroso grupo como é o puritano o não reconhecesse como chefe.
O Sr. Calazans- Temos muita honra nisto.
O SR. OTTONI - Eu o acompanharia se tivesse as opiniões do nobre
Deputado.
Mas, Sr. Presidente, descuidou-se o nobre Senador ao ponto de dizer que
não tem influência, porque até se afirma que o Governo é quem faz os Deputados,
e ele não está no Governo há muitos anos. Como se o Sr. Euzébio de Queiroz
Coutinho Mattoso Câmara estivesse alguma vez fora do Govemo de 1848 para cá!
Tratando das eleições da Corte, declarou o nobre Senador que era impossível triunfar regularmente a Liga Constitucional ou o Partido Constitucional na
Corte, porque nunca tinha vencido eleições senão em 1840, que lembrou terem-se
chamado eleições de cacete, e em 1844.
O nobre Senador incorreu em grave equívoco; enganou-se perfeitamente a
respeito da Capital do Império: foi ela sempre uma cidade eminentemente liberal
desde os primeiros tempos da nossa revolução.
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Depois da dissolução da Constituinte de 1824, os eleitores fluminenses
mandaram ao Parlamento Nóbrega, Ledo e outros deputados proscritos anteriormente. Em 1828 não ganhou o Partido Conservador a eleição em uma só paróquia.
Os Deputados foram João Mendes, Antônio José do Amaral e Castro Alves: foi o
triunfo mais completo.

O Sr. Sérgio de Macedo- Não eram os Partidos de hoje.
O SR. OTTONI- Eram sempre os dois Partidos que estão em luta em toda
a parte e em todo o tempo, o Partido do progresso e o da conservação.
Em 1833 o Partido da conservação perdeu a eleição; vençeu o Governo
apoiado nos liberais moderados; o mesmo sucedeu em 1836.
Admiro como o nobre Senador, em presença do Sr. Visconde de Abaeté,
atual Presidente do Senado, que em 1840 era Ministro da Justiça, chamou às eleições presididas por S. Exa. nesse ano eleições de cacete.
·Sr. Presidente, as eleições de 1~40 foram feitas com poucos meses depois
da Maioridade. Todos sabem o triste papel que a oligarquia represep.tou na Maioridade. Quis resistir, mas achou-se abandonada do povo e da tropa; os seus próprios
amigos a desampararam mesmo nas Câmaras; achou-se inteiramente só. Como é,
pois, que passados vinte anos quer o Sr. Senador Euzébio de Queiroz f~er acreditar
que era preciso cacete para que o Ministério, que teve a principal parte no fato da
Maioridade, vencesse as eleições? Para consegui-lo bastava Ó entusiasmo da recente
vitória.
Mas o nobre S,enador, continl,lando a insistir contra as eleições do cacete,
quis ainda defender a dissolução prévia de 1842, e o decreto a determinou, decreto
cuja justificação de motivos já o nobre Senador declara que foi exagerada.
Mas, Sr. Presidente, a história hoje é sabida, feitas as eleições em 1840, e
excluído desta Câmara o partido oligárquico, formou-se logo o plano de intimidar
que tão proveitoso foi aos oligarcas: fez-se crer que a paz pública teria de ser perturbada por ocasião <;la Verificação dos Poderes.
Note-se bem: a conspiração da Verificação dos Poderes que se inventou em
1860 foi a repetição da farsa que tão v(j.lltajosa foi à oligarquia de 1842.
Então, também se apelava para a Verificação dos Poderes; mas a Câmara
dos Srs. Deputados antes do dia 30 de abril tinha verificado os poderes de todos os
seus membros, à exceção unicamente da eleição da Província do Maranh~o, presidida pelo nobre Marquês Presidente do atual Gabinete. Essa eleição fora, é verdade,
tão irregular, que nela votaram mais de 4.300 eleitores.
O Sr. Viriato - Foi o meio de salvar-se da pressão das tropas. que lá esta-

vam ...
O SR. OTTONI - A exposição de motivos que precedeu o decreto de dissolução da Câmara dos Deputados em 1842, que, apesar de exagerada, o nobre
Senador ainda quer justificar, é a mais concludente prova da má fé que então predominou nos Conselhos da Coroa.
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Aprecie a Casa esta amostra:
"A existência da Câmara" - dizia a oligarquia em 1842, no documento citado pelo nobre Senador - "é incompatível com a idéia de
um governo regular, porque nela predominam homens que, pondo de
parte os meios constitucionais, não recuam diante de outros que subvertem todas as idéias de organização social."
Ora, bem se sabe que antes da dissolução os meios empregados pelo Partido representado pela Câmara eram representações das Assembléias Provinciais e
Câmaras Municipais contra a política ministerial.
E por não convirem os homens que compunham a Câmara aos interesses
da dominação da oligarquia, fomos daqui despedidos inconstitucionalmente a pretextoda agitação eleitoral de 1840.
Mas, Sr. Presidente, as eleições de 1840, feitas sob a direção do Sr. Visconde de Abaeté, foram não só no Rio de Janeiro regulares, como por toda a parte,
filhas do entusiasmo da Maioridade.
E quer saber a Comissão quem eram, por exemplo, os Presidentes que
assistiram a essa eleição? Além do nobre Marquês, era também Presidente das Alagoas o nobre Ministro da Agricultura, o Sr. Manoel Felizardo, que tinha ido para ali,
se dizia, com a missão de fazer Senador o Sr. Aureliano, qtte efetivamente foi eleito
por aqueia Província e cujá influência o nobre Ministro parece ter herdado. O nobre
Ministro foi o primeiro Deputado das Alagoas em 1840, e primeiro Deputado também em 1848. Quanto à eleição de Pernambuco, eu creio que V. Exa., Sr. Presidente, responde por ela, não só pelos Ministros que estavam no Poder, como pelo
Presidente que então dirigia o Governo da Província, o Sr. Visconde da Boa Vista.
Podia citar outras providências e provar que triunfou a idéia liberal em
eleições as mais regulares. Se foram tão caluniadas, é porque assim era preciso. Temia a oligarquia que a voz dos Patriarcas da Independência, que estavam assentados
nesta Casa, se fizesse ouvir pelo Trono. Cumpria arredá-los para que a oligarquia
tomasse conta do Governo do País, embora levasse duas províncias à revolta para
com a compressão perpetuar-se o seu domínio.
E sendo estes fatos tão sabidos, e estando há tanto tempo confundidas as
calúnias propaladas contra o Ministério que presidiu as eleições de 1840, e contra
o Partido' que o susténtavã, admira que ainda hoje se tenha a coragem de reproduzir
tais contos no Senado. Fez bem o nobre Senador em nãõ'aiardear o triunfo que
tiveram os Conservadores na eleição de 1842, depois da infeliz e desgraçada revolta
das Províncias de Minas e São Paulo, de que os principais culpados são os que enxotaram desta Casa inconstitucionalmente os representantes do povo.
O Sr. Carrão - Nunca uma Nação bem governada se revoltou; não há

exemplo na História.
O SR. OTTONI- Nem as mal governadas. se devem revoltar de· leve. Como, porém, o nobre Senador passou por alto as eleições de 1842, eu, que também
me lembro um pouco da História pátria, reccrdarei que o Ministério de 1842,
apesar da força proveniente das vitórias da Venda Grande e Santa Luzia, apesar de
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ser a maior parte de seus adversários deportados, encarcerados ou foragidos, apesar
de tudo, para vencer teve de promulgar inconstitucionalmente o Decreto de 4 de
maio de 1842, em que se dava aos subdelegados, conjuntamente com os párocos
e Juízes de Paz, o direito de designarem, nas vésperas da eleição, não só os votantes,
mas também os elegistas. E foi tal o abuso que se fez deste cerebrino Decreto, que
na minha província houve freguesia em que a tal junta qualificadora declarou elegíveis somente tantos indivíduos quantos eram eleitores da paróquia, de maneira
que ajunta qualificadora vinha de antemão a fazer a eleição.
Já se vê, pois, que bem fez o nobre Senador em não alardear as glórias
que resultaram ao seu Partido do triunfo que lhe veio das eleições de 1842.
Falou o nobre Senador do triunfo eleitoral do Ministério de 2 de fevereiro de 1844; eu não alardearei desse triunfo: essa eleição provou como era perfeita a máquina que os oligarcas tinham preparado; foram feridos com suas próprias annas, não o nego; mas afastados do Poder, sem o recurso das graças, sem
os subdelegados, sem os tenentes-coronéis da Guarda Nacional, o que haviam eles
de fazer? Mal puderam os chefes conquistar o lugar de suplentes para esta Câmara.
Mas que fizeram os homens que, em 1845, por favor do Poder, obtiveram
uma pequena dose de influência na governação do País? Os Liberais que tomaram
assento nesta Casa procuraram quebrar as armas que os outros haviam fabricado:
aí está a Lei das Eleições, a maior glória do Partido a que pertenço; a Lei de 1846,
digam o que quiserem, Sr. Presidente, uma vez que no País haja liberdade prática,
uma vez que os subdelegados não tenham o direito de recrutar os filhos dos votantes e os próprios votantes, uma vez que o Governo não possa atuar, como atua sobre
a Guarda Nacional, a Lei de 1846 trará ao Parlamento a expressão verdadeira da
vontade do País.
Não digo que não seja suscetível de muitos aperfeiçoamentos, e aplaudo-me de que o nobre Deputado pelo Ceará apresentasse hoje um projeto em que,
pela rápida leitura, me parece descobrir muitas idéias aproveitáveis a respeito da
qualificação dos votantes; porém, com algum aperfeiçoamento, é fora de dúvida
que se a ditadura ministerial for quebrada, se os partidos se combinarem para que
a Lei de 3 de dezembro e as outras que lhe são conjuntas sejaríl modificadas, a Lei
de 1846 dará garantias suficientes. Porém, mesmo com a nova lei, quais foram em
184 7 os Deputados da Corte e Província do Rio de Janeiro?
Como é que o nobre Senador se abalançou a dizer que os Conservadores
tinham triunfado? Diga-o o primeiro Deputado nessa eleição de 1847, que foi o
nobre Ministro da Fazenda, então prestimoso aliado do Partido Liberal, Vice-Presidente da Província do Rio de Janeiro, e como tal guerreado injusta e atrozmente
pelo Partido Conservador.
Eu ainda hoje defendo S. Exa. pelos seus atos daquela quadra, e protesto
contra a qualificação que mal e indevidamente lhe davam então os Conservadores,
designando-o como caixeiro do Sr. Aureliano. E enquanto o nobre Ministro da
Fazenda na qualidade de chefe do Partido Liberal saía primeiro Deputado da Corte
e Província, mal o chefe da oligarquia, em razão de dissidências entre os nossos,
pôde alcançar o lugar de primeiro suplente ou de último Deputado. Veja, pois,
V. Exa. corno a memória do nobre Senador está precisada de tônicos, visto que
veio trazer à eleição de 184 7 como um triunfo da opinião a que pertence.
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Na eleição de 1849, Sr. Presidente, ganharam ... Mas, é triste que se venha
alardear essa vitória; é verdade que quem não tem melhores armas serve-se daquelas
que estão em suas mãos; mas assemelha-se esta à vitória de 1842. É sabido que, não
amestrados pela experiência dos mineiros e paulistas, os nossos irmãos de Pernambuco caíram no laço que a oligarquia lhes armou ...

Um Sr. Deputado- Erro deles.
O SR. OTTONI - O erro de 1842, em que os principais culpados eu já
disse quem eram, tinha dado à oligarquia um decênio de domínio; o erro de Pernambuco deu outro decênio; e foi sob a pressão do triunfo de 2 de fevereiro, em
Pernambuco, que se fez a eleição em todo o Império. Ora, pode alguém alardear
triunfo de opinião em uma eleição feita em tais circunstâncias?
No entanto, Sr. Presidente, é tal a força do Partido Liberal. no Rio de Janeiro, que mesmo em 1849 disputamos a eleição aos dominadores, e demos-lhes
trabalho, porque tínhamos a nosso lado o Ministro da Fazenda, hoje substituído
no Partido Liberal por muitos seus adversários de então. Em 1849, na eleição de
Santa Ana, é sabido que o Partido Liberal apenas deixou de ganhar por 50 votos,
e em outras freguesias se deram diferenças semelhantes, o que prova o poder imenso
do Partido Liberal na Capital do Império.
Sr. Presidente, não falarei na eleição de 1852, mas posso asseverar que
acharia facilmente embargos a opor ao alardeado triunfo dos Conservadores. Em
1856 tenho de aplicar um simples tônico à memória do nobre Senador. O círculo
da Candelária, o círculo do Comércio, em quem votou? Votou porventura no
candidato da oligarquia? É sabido que os eleitores liberais deste círculo aí estavam
em grande maioria, e foram os que enviaram ao Parlamento o Sr. Desembargador
Alexandre Joaquim de Sequeira.
Um Sr. Deputado - Teve votos dos conservadores, e ganhou por um só;
ele aqui o declarou.
O SR. OTTONI- Há de perdoar: eu podia dizer que era o candidato do
Sr. Desembargador Sequeira, mas não me quis apresentar por estar ocupado na
minha infeliz empresa do Mucuri, e foi também a instâncias minhas que S. Exa.
se apresentou.
E assim como o Sr. Desembargador Sequeira teve cerrada a votação dos
liberais, se eu me tivesse apresentado teria os votos dos conservadores em que fala
o no1Jre Deputado, muitos dos quais estão em perfeito acordo político comigo;
mas o nobre Deputado quer considerar eternamente conservadores puritanos
todos aqueles que uma vez estiveram nos seus arraiais, no que há perfeito engano.
Na Liga Constitucional abundam conservadores que, reconhecendo que eram antes
interesses individuais do que a causa pública o motor da oligarquia, a têm abandonado. Assim, quando o nobre Deputado fizer as mas estatísticas de eleitores conservadores, dê estes descontos.
Quando formes outra vez ao campo eleitoral, fique S. Exa. certo de que
hão de ir comigo muitos que dirão:- Somos conservadores.
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Eu queria, antes de passar à eleição de 1860, dizer ainda duas palavras a
respeito desse poder que se pretendeu atribuir aos quatro velhos decrépitos, como
os qualificou o nobre Senador pela Província do Rio de Janeiro, sobre a população
da Capital do hnpério.
É sabido, Sr. Presidente, que houve um tempo em que a oligarquia fazia
pressão sobre os brasileiros do § 4?, como creio que o é o nobre Ministro da Mari·
nha, e fazia questão sobre o comércio português inculcando-se que era a única
proteção que podia salvar os seus capitais. Era no tempo de umas célebres coman·
ditas para a costa da África, em que fruiam os maiores lucros os sócios de indústria
que não tinham gerência.
O Sr. Carrão - Apoiados, nem capitais.

O SR. OT!ONI - Nesse tempo, Sr. Presidente, dinheiro que não era brasileiro talvez fosse aplicado a eleições, mas os tempos mudam. A oligarquia, com uma
ingratidão notável, quebrou as escadas por onde tinha subido.
Hoje o comércio legítimo não precisa de proteções ilegítimas; quer garantias, quer liberdade, quer direitos, e por conseguinte fratemiza com quem combate
o despotismo e o arbítrio. (Apoiados.)
Felicito-me, Sr. Presidente, desta nova ordem de coisas que de certo tempo
a est!l parte se nota no Rio de Janeiro; mas toquei especialmente nesta espécie para
protfstltr contra uma omissão no discurso do nobre Senador.
Não podendo saber a que atribuir a imensa derrota que sofreram nas eleições, é sabido que S. Exas. nos acusavam de termos aux11io de dinheiro que não era
brasileiro. Sr. Presidente, eu deplorei que esta acusação não aparecesse também no
discurso do nobre Senador, porque queria responder-lhe mais miudamente arespeito.
O que é certo é que a eleição do Rio de Janeiro foi a expressão mais genuína do voto dos cidadãos, sem nenhuma interferência estranha (apoiados), mais
do que a simpatia de todo o comércio estrangeiro, português, inglês e francês,
simpatia que de toda a parte se nos revelava (apoiados) e que apreciamos altamente.
Sr. Presidente, assim como quando falei em geral na intervenção eleitoral
do Governo a exemplifiquei com a Província do Rio de Janeiro; falando agora
acerca da eleição da Corte, V. Exa. me dará licença a que eu a exemplifique com a
freguesia de Santa Rita, a cuja eleição assisti do princípio até o fim.
Sr. Presidente, foi o meu nobre amigo primeiro Deputado pela Corte quem
solicitou a minha interferência na eleição da freguesia de Santa Rita. O nobre Senador pelo Rio de Janeiro começou o seu discurso declarando que o único Deputado
fora de dúvida pela Corte, Deputado que seria eleito mesmo pelos Conservadores, é
o meu nobre amigo. Folgo que ao menos um dos três lugares da deputação da Corte
esteja ocupado legitimamente.
O Sr. F. Otaviano- Fie-se na Virgem, e não corra. (Risadas.)

O SR. OTTONI- Mas é muito interessante a declaração do nobre Senador
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- de que o meu nobre amigo seria eleito por causa da simpatia de eleitores conservadores! - É a tal espécie de conservadores. São desses conservadores a que há
pouco me referi; e o dito do nobre Senador é a confissão da sua fraqueza e do seu
Partido.
S. Exa. no-lo diz: - Os oligarCas não tinham força para organizár no Rio
de Janeiro um corpo eleitoral que não fizesse Deputado ao Sr. Francisco Otaviano
de Almeida Rosa. Mas diga o nobre Senador qual era o liberal que naquela ocasião
estava na estacada fazendo guerra à oligarquia, atacando de frente oi! chefes cónservadores mais do que o meu nobre amigo. Qual a oposição mais forte do que a do
digno redator-em-chefe do Correio Mercantil? Não se lembra V. Exa. daqueles
belos e incisivos artigos em que o flihottsmó foi profligado? Como é, pois, que vem
o nobre Senador dizer que o exímio escritor do Co"eio Mercantil era eleito Deputado por favor dos conservadores? Que conservadores, Senhores?
Eram desses conservadores que têm abandonado a oligarqliia, que na Liga
Constitucional e fora dela fratemizam cohosco.
Mas saiba V. Exa., como o Rio de Janeiro todo sabe, que nas chapas apresentadas pela oligarquia muitos candidatos ao eleitorado só aceitavam lugar declarando previamente - tenho candidato - e b candidato era o meu nobte atfligo,
isto. é, o candidato liberal mais geralífiénte apresentado. E confessa o ilustre chefe
da oligarquia que lhe tiravam destes salvos-con'dtztos.
Nada prova mais eloqiientemerite a fraqueza da oligarquia do que, o grande
númei:o de eleitores que entraram na chapa conservadora tirando previamente o
salvo-conduto de votarem no meu nobre amigo. A eleição, pois, do Sr. Dr. Francisco Otaviarto de Almeida Rosa era o mais brilhante dos protestos contra a oligarquia. (Apoiados.)
O que é certo, Sr. Presidente, é que, apresentando-me candidato a Deputado por um distrito de minha província, e não tendo aspirações a representar o
distrito da Corte, eu me pus à disposição do meu nobre amigo candidato que eu
sabia ser geralmente aceito. Recebi com o maior prazer as suas instruções, e creio
que executando-as demonstrei que não sou mau soldado. (Riso.)
Designou-me a freguesia de Santa Rita, onde se supunha erradamente que
os liberais estavam e perigo de perder. Lá me apresentei de pronto. Onde chegava,
Sr. Presidente, achava eu as pegadas do Sr. Cohselheiro Euzébio de Queiroz Coutinho Mattoso Câmara, que se esqueceu de seus passos e fadigas etn Santa Rita, á
ponto de declarat no Senado que mal pretendia levar a sua lista à própria freguesia.
Mas, Sr. Presidente, se eu achava por toda a parte as pegadas dess~ nobre
Senador, também por toda a parte achava animação; aqui sabia que um conservador
eminente, que outrora prestara serviços. relevantes ao seu partido, que tinha legítima
e poderosa influência eleitoral ern Santa Rita, negava a S. Exa. a sua casa para conferências eleitorais; acolá, sabia que muitos dos candidatos que depois entraram na
lista liberal eram convidados para fazerem parte da lista do Sr. Euzébio, que assirh
mostrava contentar-se com obter alguns eleitores e promessa de votos para um seu
nobre parente.
A minha animação cresceu sobretudo, Sr. Presidente, quando soube que
um homem de tanto prestígio, que urn homem que tem dominado no País por

tantos anos, não tinha achado (não falando nas conferências magnas em casa de
um respeitável conservador da Rua do Livramento) na freguesia de Santa Rita
outros lugares para a reunião de seus amigos senão uma fábrica de vinagre e um
cortiço da rua Bela Vista. (Risadas.)
O Sr. Sérgio de Macedo- Onde foi isso?
O SR. OTTONI- Em Santa Rita. Quando soube das confe~;ências da fábrica de vinagre e do cortiço da rua Bela Vista corri à presença do meu nobre
amigo e lhe disse: "Estão mortos, o triunfo é nosso; mas é preciso convencer aos
nossos adversários de que os fortes são eles, porque só assim nos darão licença
de apurar a eleição".
Eu estou falando com a maior candura e verdade·, e tenho imensos fatos
para aduzir em prova do que acabo de dizer.
Então, Sr. Presidente, todo o nosso trabalho foi esconder a nossa· força,
foi evitar desordem nas eleições.
Assim, o meu nobre amigo foi solicitado por mim para dirigir-se ao atual
nobre Ministro da Marinha, em cuja seriedade sempre confiamos, e pedir a sua interferência a fim de que se compusesse uma mesa séria.
Não tendo nós maioria nos eleitores, e a respeito dos suplentes, o Sr.
Conselheiro Euzébio, tendo dado providências para que não comparecessem alguns
que nos podiam dar maioria, nos contentávemos de conseguir que não fossempara
a mesa espoletas eleitorais.
Assim, eu, o meu nobre amigo e a comissão liberal da freguesia nos d:iiigimos às pessoas de importância e lhes dissemos: "Tendes de organizar a mesa;
estais senhores da votação; pois bem, escolhei uma mesa séria, escolhei homens
sisudos, homens que queiram ordem na eleição e nos dêem garantias. Não vos
pedimos que escolhais homens do nosso Partido; se quereis escolher dois liberais,
dois suplentes, indicamo-vos F. e C.; mas contentamo-nos que nos deis homens
sérios".
A um dos dignos eleitores, o Sr. Tenente-Coronel José Carlos de Cavalho,
fiz pedir por pessoas de sua íntima amizade que se apresentasse candidato à mesa
(era ele candidato ao eleitorado do lado conservador), porque nos oferecia todas
as garantias.
Eu e o meu nobre amigo nos dirigimos a duas altas influências conservadoras, pedindo-lhes o mesmo: - Não nos nomeeis; não queremos desordem, também vós não a quereis, mas nomeai uma mesa de conservadores sérios. Tivemos a
promessa, e na realidade organizou-se uma mesa como podíamos desejar, uma
mesa de cinco cavalheiros conservadores todos, é certo, mas homens que davam
de si os melhores abonos. Ficaram excluídos os inspetores de quarteirão, que é o
que pedíamos, porque tirJ1am cometido na eleição de setembro toda a sorte de
abusos. Composta a mesa assim, fiquei certo do triunfo.
O nobre Ministro da Fazenda, tendo perdido a esperar1ça de poder inter·
vir utilmente na eleição do Engenho Velho, foi para Santa Rita auxiliar o seu
nobre colega, que lhe constou achar-se em embaraços na freguesia. Eu continuei a
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respeito do nobre Ministro no meu propósito de esconder a força do Partido Liberal, para que S. Exa. deixasse a mesa obrar livremente.
Nos dias 30 e 31, segundo diz o Sr. Chefe de Polícia, segundo diz o Sr.
Delegado que assistira à eleição por parte do Governo, salvo os pequenos tumultos
que não tinham nada com a eleição, filhos de boatos do que ocorria em Santa Ana,
tudo correu placidamente. Ambos os Partidos, disse o Sr. Chefe de Polícia da Corte
nessa ocasião, e hoje nosso nobre colega, ambos os Partidos tinham consciência de
que a vitória era sua...
O Sr. Esperidíão - Era a minha opinião.

O SR. OTTONI- Eu deixav.a o inocente prazer desta convicção ao nobre
Ministro da Fazenda e ao seu digno colega; tillha mesmo interesse em que assim
pensassem, e, por isso, em conversa com alguns adversários, acerca das probabilidades da eleição, me oferecia a apostar um conto de réis com cada um deles em
como tínhamos perdido.
O nobre Ministro dizia que não, e que havíamos ganhado; eu sustentava
o contrário, oferecendo-me para apostar; mas eles, que tinham convicção de haver
ganhado a eleição, recusaram as apostas que propus, bem certos de que recusadas
seriam.
Refiro este fato porque está consignado em um comunicado do Jornal
do Commercio do dia 2 de janeiro, assinado - Os Constitucionais -, que creio
que o nobre· Ministro não renegará: aí se diz que o Sr. Ottoni apostara em como
tinha perdido a eleição.
Ora, nesse mesmo artigo se diz que tínhamos grande esperança da vitória,
porque a nossa força estava no 1? Distrito. É esta uma confissão notável, muito
importante: o 1~ Distrito é o dos grandes negociantes de café, dos negociantes de
grosso trato para Minas, o distrito da riqueza e do comércio. São eles mesmos que
no artigo Os Constitucionais, do dia 2 de janeiro de 1861, confessam que estavam
abandonados por esse importante distrito.
No dia 1?, Sr. Presidente, alguns dos amigos dos nobres Ministros, mais
traquejados nas lutas eleitorais, quiseram verificar até que ponto estava segura a
sua suposta vitória. Nós tínhamos praticado uma estratégia muito inocente, muito
lícita; além da chapa conhecida de papel azul, tínhamos uma porção de listas em
invólucro amarelo; e alguém fez crer aos amigos de S. Exa. que as listas amarelas
que avultavam na urna eram de uma terceira chapa, atribuída a um cidadão importante da freguesia que em virtude do pedido de alguém tinha-se abstido de tomar
parte no pleito eleitoral ...
O Sr. Ministro da Fazenda - E os adversários de V. Exa. foram tão ingênuos que deram crédito a tudo?
O Sr. F. Otaviano - Quem disse foi o Sr. Sérgio.
O Sr. Sérgio de Macedo - O quê?
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O Sr. F. Otaviano - Que os Conservadores tinham comido bola. (Risadas.)
O Sr. Sérgio de Macedo - Que passaram listas falsificadas.

O SR. OTTONI - No dia 1? de janeiro, um dos amigos dos nobres Ministros mais adestrado na cabala eleitoral comprou uma das tais listas amarelas para
verificar se, com efeito, havia terceira chapa; mas qual foi a decepção dos nobres
Ministros e dos outros chefes da cabala quando viram que a tal lista de invólucro
amarelo, que havia entrado em grande número na urna, era a genuína, a mesma
chapa da Oposição!
Isto seria pelas dez horas; pouco depois dessa hora entrou na igreja de
Santa Rita o nobre Senador o Sr. Euzébio de Queiroz Coutinho Mattoso Câmara.
Está aqui o ofício do nobre ex-Chefe de Polícia, que não menciona senão uma
parte do fato, ou porque não chegou ao seu conhecimento a circunstância do
aparecimento do Sr. Conselheiro Euzébio na igreja, ou em sinal de deferência
para com o nobre Senador.
Eu articulei a acusação alto e bom som no meio da igreja. Mas dizem todos
os jornais, diz o relatório do nobre ex-Chefe de Polícia, diz o relatório do nobre
Juiz Municipal, delegado do Governo ali, que o Sr. Antônio Dias da Costa, um dos
chefes conservadores que trabalhavam na freguesia, começou a propalar que a mesa
se devia declarar coata.
Acrescentou-se mais uma dessas duas autoridades que, propalada esta
idéia pelo Sr. Antônio Dias da Costa, logo depois de verificada a não-existência da
tal terceira chapa, e por conseqüência logo depois de verificada a derrota do Partido
Conservador, tendo-se mandado chamar um dos dignos mesários, o honrado Sr.
Antônio José Vitorino de Barros, este, ao chegar à sacristia, interpelado pelo indivíduo que ora se dirige a V. Exa. e à Câmara, declarou que a mesa não estava coa ta,
que não era exato o que dizia o conservador, Sr. Antônio Dias da Costa. Acrescenta
mais o nobre ex-Chefe de Polícia (note-se bem) ...
O Sr. Esperidião - Não entrei nesses detalhes tão minuciosos; foi o Sr. Juiz
Municipal que entrou neles.

O SR. OTTONI - V. Exa. referiu-se ao ofício do digno Juiz Municipal, o
Sr. José Caetano dos Santos, o qual disse que, ainda bem não tinha acabado essa
altercação, declarando o Sr. Antônio José Vitorino de Barros que a mesa não estava
coata, quando houve um grande estrondo no corpo da igreja, que a urna foi assaltada, em geral se ouviam gritos: "Salve-se a urna ... "
O Sr. Esperidião

~

Apoiado.

O SR. OTTONI - Ora, Sr. Presidente, quem tinha interesse de salvar a
urna? ...
O Sr. Ministro da Fazenda - Já se esqueceu de um fato importantíssimo,
da agressão ao Sr. Moura, empregado então da Secretaria do Império?
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O SR. OTTONI - O Sr. Moura é que foi o agressor. Não sei se esse senhor
é um dos inspetores a quem V. Exa. já galardeou com o hábito de Cristo ou da Rosa
pelos serviços que prestou nessa ocasião.
Uma voz - Tem prestado serviços.
O SR. OTTONI- Creio que o grande serviço que prestou, e pelo qual foi
condecorado, foi essa tentativa; o que é certo é que o Sr. Moura, Inspetor de Quarteirão, foi um dos provocadores da desordem, como consta, porque o Sr. ex-Chefe
de Polícia, o Sr. Juiz Municipal, dizem que todas as desordens da freguesia nasceram
dos inspetores. O Sr. Moura, que era um dos inspetores, já foi galardoado com o
hábito da Rosa ou de Cristo; os outros o hão de ser.
Um Sr. Deputado- Quando?
O SR. OTTONI - Há pouco tempo ...
O Sr. Sérgio de Macedo - Sei que ele é bom empregado.
O SR. OTTONI- Não digo o contrário; é também excelente cabalista ...
O Sr. Sérgio de Macedo - Não sei.
O SR. OTTONI - O que me parece é que ele por si só não se prestaria a
fazer essa violência, se não fosse instigado por altas potestades; por isso teve o prêmio agora não só do hábito como de uma promoção na Organização do Ministério
da Agricultura e Comércio ...
O Sr. Ministro da Marinha - Não ficou proscrito.
O SR OTTONI- Não quero censurar por isso o Governo; suponho que o
nomeado tem idoneidade para o emprego; mas, esse Sr. Moura, cujo nome o nobre
Ministro me recordou, foi o inspetor de quarteirão que deu a senha, como declarara
a participação oficial do Sr. Juiz Municipal, para a desordem.
Mas, tanto o Sr. Chefe de Polícia como o Sr. Juiz Municipal dizem que se
ouviam gritos - "Salve-se a urna!" Ora, quem teria interesse em inutiliz<l! a urna?
Sem dúvida os derrotados, aqueles que verificaram que não havia terceira chapa ...
O Sr. Ministro da Fazenda - Mas nós estávamos iludidos pela estratégia de
V.Exa.
O Sr. F. Otaviano - O certo é que nós é que guardamos a urna.
O SR. OTTONI- O que é certo é que V. Exa. não pôde conseguir senão
o adiamento da eleição para o outro dia, porque não tinham força na igreja, estavam
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tão enganados que os mesmos capangas que mandaram para os defender os tinham
abandonado ...
O Sr. Ministro da Fazenda - Não levei nenhum para lá.

O SR. OTTONI - Eu não digo que V. Exa. os levasse, mas lá os achou. Eu
denunciei alguns a V. Exa., alguns que estavam armados; pedi a V. Exa. que consentisse que fossem revistados, que eu estava pronto a dar o exemplo, consentindo em
o ser eu próprio, para conseguir que se revistassem alguns capangas que o partido de
V. Exa. para lá tinha levado, e que estavam armados.
O Sr. Ministro da Fazenda - Não me opus à medida.

O SR. OTTONI- Perdoe-me, está um pouco esquecido.
Bem vejo, Sr. Presidente, que vai escasseando a luz do dia; tenho entretanto muito de dizer. E não querendo tomar o tempo falando amanhã, aproveitarei
os poucos momentos que hoje restam para completar o meu discurso acerca de
Santa Rita, e fá-lo-ei oferecendo à consideração da Câmara os dois seguintes ofícios:
"Ilmo. e Exmo. Sr. -Por Aviso de 18 de dezembro do ano fmdo,
designou-me o Governo Imperial para policiar a paróquia de Santa Rita
durante a eleição primária a que ultimamente se procedeu, recomendando-me que por todos os meios legais assegurasse a liberdade do voto, e
garantisse a ordem pública e segurança individual.
No desempenho de tão difícil quanto honrosa comissão, achei-me
presente na referida paróquia desde o dia 30 do dito mês até 3 de janeiro corrente, durante todos os trabalhos de recebimento e contagem
de listas, aparecendo daquela data em diante uma e duas vezes diariamente, visto como era dispensável contínua assistência.
Conforme consta de minhas comunicações, oportunamente feitas, às
10 horas e meia da manhã, no dia 30, constituiu-se a mesa no meio da
melhor ordem e moderação; sendo eleitos Secretários o Dr. Tomás José
Pinto de Cerqueira e Antônio José Vitorino de Barros, escrutadores os
Drs. Manoel Pacheco da Silva e José Carlos de Carvalho, os quais deram
começo ao processo eleitoral sob a presidência do Juiz de Paz José
Francisco de Paula e Silva.
Correu a chamada do 1? Distrito sem oferecer dúvida, e se havia passado ao 2?, quando apareceu um cidadão acusando que lhe constava
que por ele outro havia votado. De feito, averiguado o caso, tomava-se
justa a queixa do reclamante.
Esse engano ou fraude, da qual não se podia acoimar a mesa, que havia procedido até ali, como posteriormente, com regularidade, deu motivo aos primeiros clamores eontra os inspetores de quarteirão, visto que
ficou certo que aquele reclamante era conhecido de um desses agentes,
que por infeliz coincidência se achava na ocasião em que fora chamado.
548

Este fato incendiou grande animação no auditório, e, querendo eu
prevenir algum incidente desagradável, intervim tomando o reclamante
pelo braço, e aconselhando-o a que não fizesse questão do seu voto.
Fui por ele atendido, e com ele me retirava da mesa, quando observei
um indivíduo Fuão Moreira, tambor de um batalhão de guardas nacionais, a correr precipitadamente em direção à porta principal da igreja.
Acompanhei Moreira, porém, ao chegar à porta já ele retrocedia, dizendo a um grupo que estava a pequena distância:- Entrem, rapazes, que
é tempo.
,
O que havia de sinistro neste convite me revelavam o modo por que
o provocador saíra e o tom em que eram ditas aquelas palavras; e por
isso decidi-me a embargar-lhe os passos, segurando-o pelo braço e exigindo me explicasse o que queria dizer; mas ainda não havia eu concluído, e já ele era levado de minha presença, diante do grande número
de desordeiros, que entraram no recinto em agitação. Rompi por entre
o povo e aproximei-me da mesa, junto da qual já se achavam, exigindo
que o reclamante de que acima falei fosse admitido a votar, e com
admoestações e bons conselhos consegui que se acomodassem e se retirassem, prosseguindo regularmente a chamada do 2? Distrito até as
três horas da tarde. Tendo-se terminado o 6? quarteirão, e tratando-se
de fechar a uma, entrou no recinto um indivíduo que, depois de algumas poucas palavras que não puderam ser bem ouvidas, exclamou:
- Nossos irmãos de Santa Ana estão morrendo vítimas das baionetas; às
armas, concidadãos!
A semelhante brado, o povo amotinado precipitou-se da igreja para
fora, porém, nenhum resultado deu este pronunciamento, talvez porque
ao chegarem à porta encontraram-se os cidadãos com a força pública,
que, vindo já pelo largo para a guarda da uma, debrou de marcha, a um
sinal de apito por mim dado.
Então, dirigindo-me ao povo, notei crer que, a ter fundamento aquela notícia, não seria emissário um homem desconhecido, que até podia
ser um adversário que vinha usar de um embuste, e assim comprometê-lo. O autor desta cena pôde evadir-se na multidão; mas procurando
informações, soube mais tarde ser um estudante de Medicina e chamar-se Joaquim Pedro da Silveira, ex-guarda-marinha.
No dia 31 correu a chamada do 2? Distrito, sem ocorrência notável
até as 2 horas da tarde, e só a essa hora levantou-se grande tumulto. Era
um inspetor de quarteirão que trazia um votante pelo braço. O inspetor
foi arrebatado, e creio mesmo que sofrera alguns murros, valendo-lhe
eficazmente a presença do cidadão Teófllo Benedito Ottoni, que se colocara entre ele e o povo de modo a protegê-lo. Fiz-me ouvir, pedindo
esclarecimentos ao juiz de paz sobre a origem daquele incidente, e notando ao povo que, assim como era meu dever atender às queixas e reclamações quando fundadas, estava também disposto a empregar a força
para reprimir suas irreflexões. Serenaram os ânimos, e continuaram os
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trabalhos até 3 e meia da tarde. No dia 1? de janeiro começou a terceira
chamada, mostrando os lados combatentes o maior interesse e empenho
na luta, mas sem manifestarem tendências para a turbulência; entretanto, do meio-dia em diante repetidas reclamações foram aparecendo
contra a intervenção de inspetores na cabala. Eram 2 horas da tarde, e a
discussão sobre o procedimento entre agentes policiais se havia tornado
calorosa, quando novo assunto veio oferecer-se a debate.
A mesa estava coata, diziam algumas influências conservadoras.
Este boato, que tinha por um de seus principais sustentadores o Sr.
Antônio Dias da Costa, foi tomando vulto apesar de desmentido pelo
mesário Antônio José Vitorino de Barros, que, por mim interpelado na
sacristia, onde o encontrei, declarou na presença de oito diretores e alguns outros cidadãos que não duvidava que uma ou outra deliberação
houvesse sido inconveniente, mas a mesa não estava coata, nem havia
motivos para isso. Ainda não havia eu concluído minhas observações,
fazendo ver ao Dr. Dias da Costa quanto era perigoso que o povo acreditasse na suposta coação da mesa, uma vez que esta não se desse logo
por impedida, ou não estivesse disposta a requisitar força para fortalecer
sua autoridade, e já minha presença era reclamada no recinto da igreja;
e transportando-me para ali, fui encontrar um inspetor junto à mesa, e
resistente aos clamores do povo, que o argüía de estar dando sinais à
medida que cidadãos se apresentavam a votar; chamei-o para o lugar
onde me achava, retirando-se ele no meio de apupadas de uns e reclamações de outros.
Completa nesse momento se fez a desordem, saltando a mesa e assentando-se sobre a urna cidadãos de um e outro partido.
Apitei para que a força fizesse sua entrada e tomasse conta da uma;
e, com efeito, não se fez muito esperar, porque desde pouco depois do
meio-dia que mandei dispô-la em patrulhas dobradas pelas ruas adjacentes; entretanto, quando puderam os soldados aproximar-se da uma,
já esta se havia abatido ao peso que carregava. Temi pela segurança individual do juiz de paz; vociferava-se contra ele, atribuindo-se-lhe a intenção de inutilizar os trabalhos feitos.
À intervenção de pessoas gradas devo não ter de relatar algum acontecimento funesto. Restabelecida a ordem, depois de 45 minutos da
mais infrene agitação, requereu o cidadão Teófllo Benedito Ottoni a
continuação dos trabalhos, visto que a uma flcara intacta; a este requerimento anuíram os mesários Dr. Manoel Pacheco da Silva e Dr. José
Carlos de Carvalho; mas os demais e o juiz de paz deram-se por impedidos, alegando este que ia comunicar o ocorrido ao governo imperial.
Devo referir que no auge do tumulto mandei vir um piquete de cavalaria, o qual, chegando sem demora, foi retirado por desnecessário.
No dia 2 concluiu-se a terceira chamada. O grande tumulto da véspera e a presença da autoridade superior contribuíram para a completa
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abstenção dos inspetores na cabala, e por isso correram os trabalhos em
perfeita ordem e inteira tranqüilidade.
Às duas horas da tarde desse dia um grupo numeroso de cidadãos
veio ter comigo, denunciando-me que imperiais marinheiros iriam, segundo lhes constava, provocá-los à desordem.
Bem que nenhuma importância desse a tal suspeita, para acalmar os
ânimos mandei colocar uma força armada em um dos ângulos do largo,
com que o povo se mostrou satisfeito. Às duas e meia um emissário de
Santa Ana entrou no largo anunciando grande desordem, acompanhada
de ferimentos e mortes causadas pela força pública às ordens das autoridades. Como é de crer, volveram-se agitadamente as massas, soltando
brados e clamando contra a polícia.
Intervim ainda uma vez, e notei-lhes que a falsidade da notícia, de
que fora portador em o primeiro dia de trabalhos Joaquim Pedro da
Silveira, devia acautelar o povo contra novos embustes; e observando
que ele se dispunha a partir para aquela paróquia, fiz seguir a toda
pressa um ordenança para saber o que havia de verdade no sucesso em
questão; com esta medida tranqüilizei-o e consegui mudá-lo de intento.
Enquanto se passava este incidente no largo, prosseguia a mesa em suas
funções, defendida por uma respeitável força que flz penetrar no recinto logo que se manifestou a agitação.
Francisco das Chagas, escrevente de um dos cartórios desta corte, foi
o emissário de Santa Ana, de quem tenho de falar.
Este cidadão fora, sem dúvida, vítima de algum engano, e não um
embusteiro; porquanto ele se mostrava profundamente compungido e
em completa perturbação. Às três horas pouco mais ou menos, terminou a ata, e retirei-me deixando a urna fechada e selada na forma da lei.
Assim correu o processo eleitoral em Santa Rita.
É justo render louvores a quem os merece.
Os subdelegados da paróquia, Dr. Antônio José de Souza e José Antônio de Oliveira procederam exemplarmente, abstendo-se de toda e
qualquer interferência, quer nos manejos da cabala, quer mesmo na polícia, prestando-se, no entanto, quando eram por mim chamados a ministrar-me as informações e esclarecimentos que lhes pedia. Do mesmo
modo houvessem procedido os inspetores de quarteirão, que nenhuma
das cenas relatadas se teria dado. Devo também comemorar il valiosa
coadjuvação que encontrei no cidadão Teófilo Benedito Ottoni, sua
assistência na paróquia, digam embora a maledicência e o despeito o
que lhes inspirarem interesses comprometidos, foi unia garantia de paz,
sem a qual a autoridade mais difícil e penosa tarefa teria a cumprir. Ter·
minarei lembrando a V. Exa. os bons serviços prestados que prestaram o
cabo Higino Cardoso da Fonseca e os soldados José Lopes Faria Moreira, Francisco das Chagas Araújo, João Rodrigues do Livramento e
João Joaquim Pereira, pelo que se tornam dignos da atenção de seus
superiores.
551

Não sei se correspondi à expectativa do governo imperial; não me
faltaram, porém, bons desejos nem poupei esforços para justificar a nomeação com que fui honrado, e, seja dito, tranqüila repousa a minha
consciência de haver conseguido quanto era possível em uma situação
tão anormal. Deus guarde V. Exa. Rio de Janeiro, 26 de janeiro de
1861. - llmo. e Exmo. Sr. Dr. Esperidião Eloy de Barros Pimentel,
digníssimo chefe de polícia da corte - José Caetano dos Santos, juiz
municipal da 3~ vara da corte. -Conforme, Francisco José de Lima.Conforme, Josino do Nascimento Silva."
"llmo. e Exmo. Sr. -Teve V. Exa. hoje a prova das acusações que
hei feito dos inspetores de quarteirão de Santa Rita, quando lhes tenho
atribuído a responsabilidade das principais desordens.
O grande tumulto de ontem, e a presença de V. Exa. contribuíram
hoje para completa abstenção daqueles agentes da autoridade na cabala
eleitoral, e por isso correram os trabalhos como V. Exa. testemunhou,
isto é, em perfeita ordem e tranqüilidade.
Depois da saída de V. Exa. permaneceu o povo na mesma atitude
benéfica, empregando sempre a maior vigilância, mais pacífico e em louvável fraternização. As duas horas da tarde, porém, levantou-se suspeita
de que imperiais marinheiros iriam à paróquia provocar desordem, e
bem que nenhuma importância desse a semelhante notícia, para acalmar os ânimos mandei colocar uma força em um dos ângulos do largo,
com que o povo se mostrou satisfeito.
Às 2 horas e meia pouco mais ou menos, apareceu um emissário de
Santa Ana anunciando grande tumulto ali, acompanhado de mortes de
cidadãos pela força às ordens da autoridade; e, como é de crer, volveram-se agitadamente as massas, invadindo o recinto da igreja; o que
tornou preciso que a força se aproximasse dela e guarnecesse a mesa,
empregando eu nessa ocasião todos os esforços para convencer da falsidade de semelhante notícia, e lembrando a ocorrência que se dera em
um dos primeiros dias de trabalho, e de que fora autor Joaquim Pedro
da Silveira.
Pude assim tranqüilizar os espíritos, fazendo diante do povo partir o
meu ordenança para aquela paróquia, e à sua volta tive a satisfação de
anunciar que a realidade estava lo.Q.ge dos boatos que circulavam.
O emissário de Santa Ana de quem acima falei foi Fuão Moreira,
escrevente de um dos Cartórios desta Corte, constando-me que esse
cidadão fora vítima de algum engano, e não um embusteiro, porquanto
ele s~ mostrava profundamente compungido, e em completa agitação.
"As três horas menos vinte minutos retirei-me da paróquia, deixando-a em calma e guardada a urna pela Força Pública. Deus guarde
V.Exa.
Rio de Janeiro, 2 de janeiro de 1861 - Ilmo. e Exmo. Sr. Dr. chefe
de polícia - José Caetano dos Santos, juiz municipal da 3~ vara. Conforme, Francisco José de Lima.- Conforme, Josino do Nascimento
Silva."
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Pela eleição da paróquia de Santa Rita, V. Exa. e os nobres Deputados que
vieram das províncias podem fazer idéia do que foram as eleições na Corte. Constava que os nobres ex-Ministros, principalmente o nobre ex-Presidente do Conselho,
para apartar de si a derrota, quando alguns amigos lhe perguntavam o que tinha
havido na Corte, respondia: "A derrota não foi do Ministério, foi da oligarquia."
Sr. Presidente, eu ainda tinha de tomar em consideração o discurso do
nobre Senador, também pelo Rio de Janeiro, que ocupa um lugar efetivo na Casa
Imperial, a quem o nobre Senador por Pernambuco tanta influência deu nos destil}os do País, nas organizações e destituições dos Ministérios.
Esse nobre Senador, Sr. Presidente, também atacou a eleição da Corte
dizendo, por exemplo, que os batalhões volantes tinham arredado de votar 600
cidadãos em muitas freguesias. ·
Tenho aqui uma tabela comparativa dos votantes que compareceram em
1856 e em 1860, pela qual se mostra que em 1860 compareceram, nas diversas
freguesias da Corte, 1.000 votantes mais do que em 1856, o que prova não ser
exato que os votantes não foram arredados da urna.
É para não alongar-me que não leio à Câmara o mapa comparativo dos
votantes nos dois quatriênios, mas pode vê-lo qualquer Sr. Deputado. Os chamados
fósforos, especialmente nas freguesias de Santa Ana e Santo Antônio, foram incluídos por juntas de qualificação do Partido Conservador, e é público que do nosso
lado partiram as mais vivas reclamações contra este escândalo, provando-se que,
em lugar de trezentos votantes, entre os quais estavam eleitores, empregados públicos, proprietários e militares, qualificaram os conservadores de Santa Ana, como
verificou o nobre ex-chefe de polícia, soldados do corpo policial e pedestres.
Sr. Presidente, admira que o nobre Senador pelo Rio de Janeiro a quem
aludo se esquecesse do seu passado para vir falar em agitações eleitorais.
O nobre Senador que ocupa um lugar no Paço, e tem tido grande influência nas organizações ministeriais, segundo disse um nobre Senador por Pernambuco estigmatizando a agitação eleitoral, estava desmemoriado.
Esse nobre Senador quis proteger a candidatura de eleitores liberais da
freguesia do Engenho Velho, contanto que votassem em o nobre Ministro da Fazenda, e, já se sabe, também em o meu nobre amigo 1? Deputado pelo Distrito
da Corte.
Se S. Exa. está despeitado contra nós, é porque os chefes do Partido
Liberal não quiseram o seu concurso para entrar na eleição do Engenho Velho, e
a deixaram entregue à influência conservadora que domina naquela freguesia, o
que não permitiu aos chefes conservadores que ali designassem eleitores que votassem em o nobre Ministro da Fazenda.
Portanto, esse nobre Senador, assim despeitado, não podia ser um juiz
imparcial da agitação eleitoral que se deu nestes últimos tempos. Mais desmemoriado ainda está S. Exa. acerca do passado. Esqueceu-se de que em 1848, quando
S. Exa. ainda não tinha aparecido no mundo político, foi à sombra do Partido
Liberal que se fez eleger vereador da Câmara Municipal, nas eleições chamadas

das achas de lenha.
Não tenho receio de ser refutado asseverando que os dois principais
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responsáveis pela agitação da eleição municipal de 1848 foram o Sr. Senador Cândido Borges, candidato, e o nobre Visconde, atual Presidente do Senado. O nobre
Visconde procurou agitar os votantes liberais guerreando especialmente a candidatura do falecido Sr. José Clemente Pereira.
Não foram manejos por detrás da cortina; o nobre Visconde procedeu
dignamente como costuma. Da tribuna do Senado denunciou os desvios da administração da Misericórdia, e especialmente a má gestão da repartição dos expostos,
comprovada pela grande mortalidade que havia nesse estabelecimento, mortalidade que ia além de 80% anualmente.
Com essas armas de aço fino, como aqui se disse, agitou os votantes do
Rio de Janeiro, e os frutos dessa agitação não pbdiam ser melhores. Não falo no
triunfo eleitoral do Sr. Cândido Borges, que, sem a votação liberal que o recomendou, ainda hoje talvez estivesse lecionando partos na Academia Médica;- falo
do melhoramento que as censuras levaram à administração dos expostos. No relatório do nobre Ministro do hnpério, este ano, se patenteia o resultado das censuras
do Sr. Visconde de Abaeté, em 1848, e digo com a maior satisfação que o estabelecimento dos expostos tem sucessivamente melhorado, ao ponto de haver descido
a mortalidade anual de 80 a 72, 66,4, 30,5 e, finalmente, a 23%, o que sem dúvida
é um belo resultado que .deu a agitação eleitoral de 1848.
Cumpre notar que na eleição de 1848 o Sr. Cândido Borges Monteiro era
vitoriado nas freguesias. Na de Santa Rita consta que muito o fora, entrando ali de
braço dado com uma celebridade, Fuão Orelhas. Como se esquece disso S. Exa.?
Quebrou a escada por onde tinha subido!
Os liberais fizeram S. Exa. vereador, e depois Presidente da Câmara Municipal. S. Exa. os abandona, e vem dizer que dá o seu apoio aos Srs. Ministros
porque são conservadores puritanos.
Mas, pode o Sr. Cândido Borges Monteiro falar em agitação eleitoral, ele
que para ser Presidente da Câmara Municipal em 1852 está incurso na cumplicidade
moral pelos meios de fraudes praticadas pela mesa de Santa Rita neste ano?
Sr. Presidente, aqui tenho um protesto que pretendia ler, mas não o faço
por faltar-me tempo. Foi apresentado à mesa da freguesia de Santa Rita em 1852,
quando pleiteava a eleição municipal o Sr. Senador Cândido Borges Monteiro.
Nesse protesto alegam diversos cidadãos, muito conhecidos e importantes,
que a mesa viciava a eleição a favor do Sr. Cândido Borges, da maneira mais escandalosa; declararam que o cidadão encarregado de tomar os votos havia passado de
134 a 148, e de 148 a 200, sendo que por esta maneira viera a obter o Sr. Cândido
Borges 4.300 votos para vereador.
Essas declarações do protesto foram reconhecidas verdadeiras pelo Governo hnperial no decreto pelo qual anulou a eleição municipal, declarando que a nulidade especialmente provinha das fraudes provadas da eleição de Santa Rita, fraudes
praticadas todas em proveito do Exmo. Sr. Senador Cândido Borges Monteiro.

O Sr. Presidente - Permita o Sr. Deputado que eu lembre-lhe que a esta
hora há tão pouca claridade na Casa que não é possível aos Srs. taquígrafos escrever.
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O SR. OTTONI - Eu tinha ainda muito que dizer, e estou pronto a falar
até a meia-noite se mo permitir V. Exa.
O Sr. Presidente - E eu estou pronto para ouvi-lo com toda a atenção.
Somente faço esta observação, porque, ainda que se tenha dado ordem para se
acenderem as velas sobre as mesas dos Srs. taquígrafos, faltam os arranjos necessários para a iluminação da sala, que assim ficará em grande parte às escuras.

O SR. OTTONI - Eu desejo condescender com a vontade de V. Exa.; e
por isso darei por findo o meu discurso. Sinto mesmo que não devo por mais
tempo abusar da bondade de V. Exa., dos meus ilustres colegas e dos nobres Ministros.
Agradeço, pois, a benevolência com que tenho sido ouvido; agradeço o
concurso da Casa e de fora dela; e termino aqui o meu discurso, certo de que não
faltarão Ócasiões para ajustar algumas emitas que ficam por saldar. (Muito bem!
Muito bem!) (O orador é cumprimentado por seus amigos.)

sss

CENSURA AO MINISTÉRIO DE 2 DE MARÇO

Sessão de 11 de julho de 1861
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, o que acaba de suceder é a realização
das previsões manifestadas nesta Casa quando se censurou a organização do Gabinete de 2 de Março. V. Exa. se recorda de que, falando a respeito da entrada
do nobre Ministro da Justiça e do seu ex-colega, digno ex-Ministro do Império,
maravilhei-me de que ambos estivessem sentados nos Conselhos da Coroa com
uma política idêntica. Parecia-me impossível esse fato à vista dos antecedentes
de ambos. Acreditei sempre que o nobre Ministro da Justiça representava no Gabinete as mesmas idéias, as mesmas tendências, as mesmas opiniões extremadas
de que era digno órgão no Gabinete de 10 de Agosto o Sr. ex-Ministro do Império, Deputado por Campos. Acreditava que o digno ex-Ministro do Império, tendo
servido nos Conselhos da Coroa, no Gabinete de 4 de Maio de 1857, representava
uma política oposta.
V. Exa. viu que a discussão não fez mais do que confirmar tudo quanto
eu havia censurado. A Câmara e o público viram a sobranceria com que o nobre
Ministro da Justiça tratou o seu ex-colega do .Império (não apoiados; reclamações
enérgicas partem da maioria da Casa}, concedendo-lhe um bill de indenidade pelo
fato de se haver esse nobre ex-Ministro desviado, se é que desvio tinha havido,
do grêmio do grande Partido Conservador, ...
Uma voz - Não disse isto.
O SR. OTTONI - ... tomando parte no Ministério de 4 de Maio.
Um Sr. Deputado

É uma nova invenção.

O SR. OTTONI
V. Exa. viu as manifestações do nobre ex-Ministro
do Império, em inteira oposição com as opiniões não só professadas na tribuna,
como formuladas no relatório do nobre Ministro da Justiça.
O Sr. F. Otaviano e outros Srs. Deputados - Apoiado.
O SR. OTTONI - O nobre Ministro da Justiça apresentou-se diante das
Câmaras possuído dos mesmos terrores que foram lançados em rosto ao nobre exMinistro do Império do Gabinete de 10 de Agosto. No seu relatório, que sinto
não ter aqui presente, o nobre Ministro pintou o País em perigo, quase a conflagar-se. (Não apoiados.) O nobre Ministro declamou contra a anarquia das idéias,
556

pior do que as sublevações, que estava trazendo a desconfiança contra a autoridade,
e o ódio e o desprezo contra os seus agentes.
Ora, sendo estes os temores do nobre Ministro da Justiça, já se vê o antagonismo em que S. Exa. estava com o nobre ex-Ministro do Império, o Sr. Conselheiro Saraiva, que, segundo disse nesta Casa, julgava a sociedade plácida e sossegada, e não via nuvem alguma no horizonte. O antagonismo era manifesto.
O Sr. Ministro da Justiça - Se lesse o relatório não diria isto.

O SR. OTTONI - Repeti textualmente palavras que lá estão.
Senhores, nós sabemos, segundo as explicações que foram dadas pelos nobres ex-Ministros do Gabinete de 10 de Agosto de 1859, que aquele Ministério
estava dividido em duas seções. Eu acreditei que, de um lado, havia uma certa dualidade, que designei no meu primeiro discurso, e, de outro lado, os quatro outros
ex-Ministros, em oposição uns aos outros, em conseqüência de quererem uns a
política da paz, outros, uma política de energia, como graves circunstâncias o exigiam, na opinião do nobre ex-Ministro do Império do Gabinete de 10 de Agosto.
Ora, este antagonismo entre o nobre ex-Ministro do Império de 10 d~
AgostO e seus ex-colegas é o mesmo que se dava entre o nobre Ministro da Justiça
e o seu ex-colega do Império. Para reconhecê-lo basta confrontar o discurso do
nobre ex-Ministro do Império com o discurso do nobre Ministro da Justiça.
Assim, Sr. Presidente, salvo a entrada do nobre Senador pela minha Província, ao qual desejo também ouvir, desejo que se explique perante a Câmara, perante
o País; salvo a· chamada desse nobre Senador para os Conselhos da Coroa, nada vejo
no complemento do Ministério, ontem verificado, às 2 horas da tarde, senão a realização da profecia que o nobre Deputado por São Paulo tinha feito uma hora antes.
O Sr. Barbosa da Cunha - Não fiz, então, a menor alusão.

O SR. OTTONI - O nobre Deputado por São Paulo disse que queria
extremar-se; que era preciso arredar do partido ministerial o que S. Exa. chamou
o ventre, classificação em que pareceu colocar os nobres ex-Ministros da Marinha
e da Justiça e o nobre Deputado pelo Paraná.
O Sr. Barbosa da Cunha - Está enganado.

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, tudo neste País é inesperado.! Quem
atendeu à sessão de ontem reconhecerá que o grupo de que é representante o nobre
Ministro da Justiça, o grupo extremado que se senta à minha direita, o grupo em
nome do qual discorria o nobre Deputado por São Paulo, não esperava a solução
que apareceu ontem mesmo, e por isso rompera as hostilidades. A Câmara viu os
avanços que o nobre Deputado dirigiu a estes bancos, convidando-os para fazermos
causa comum nas hostilidades que iniciou. E contra quem? Não era só contra o
nobre ex-Ministro do Império. (Reclamações.)
Vozes - Quem fez este convite?

~·
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O SR. OTTONI - Tudo neste País a respeito de organização de Ministérios é imprevisto! Ontem de manhã contavam unir-se com a esquerda. (Não
apoiados; reclamações.)

Uma voz - Pela minha parte não. (Apoiados.)
O SR. OTTONI - Disse-se até que já se havia dado passaporte ao nobre
Deputado por São Paulo para vir sentar-se no banco liberal em que acaba de serdespachado chefe; tive a honra de declarar, em aparte a S. Exa., que de bom grado
poria o visto no seu passaporte, a fim de que habilitasse S. Exa. a abrir praça nestas
fileiras.

Uma voz - Protesto contra isto.
O SR. OTTONI - O que prova isto, Sr. Presidente? Prova que ninguém
sabia a solução da crise latente; ninguém sabia, não estavam no segredo os nobres
Deputados de que é órgão o nobre Deputado por São Paulo, que agora sem dúvida
assume, se o Ministério tiver maioria na Câmara, a posiça-o de chefe da Maioria ...

O Sr. Pereira da Silva - Ele falou só por si.
O SR. OTTONI - Há de me perdoar; o nobre Deputado é solidário com
muitos outros, e foi a idéia do nobre Deputado que triunfou na recomposição do
Gabinete.

O Sr. Pereira da Silva - Repito que falou só por si.
O SR. OTTONI - A Câmara sabe se ele foi, ou não, acompanhado.
Sr. Presidente, a quem quiser estudar os antecedentes, nada admirará
o complemento do Ministério. Quando correu a notícia de que o nobre Sr. Marquês de Caxias estava encarregado de organizar o Gabinete, o nobre Deputado
pelo Distrito do Sul da Província da Bahia foi aqui indigitado como Ministro;
e nos círculos bem informados sabia-se que o nome de S. Exa. era dos do peito
dos indivíduos que estavam mais nos segredos íntimos da organização ministerial. Correu geralmente que amigos do nobre ex-Ministro do Império lhe escreveram dizendo-lhe: "Aceitai, não sede difícil nas condições, porque, quando não,
aí vem a bandeira vermelha". (Risadas.)

O Sr. Silveira Lobo - E ela já aí está.
O SR. OTTONI - Talvez fosse com receio dessa bandeira que o nobre
ex-Ministro do Império aceitou a pasta no Gabinete de 2 de Março.
Sr. Presidente, eu não posso deixar de aproveitar esta ocasião em que tenho a fortuna de, pela primeira vez, ouvir o nobre Presidente do Conselho como
Ministro, para perguntar a S. Exa. se o seu colega da Justiça ...
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O Sr. Silveira Lobo - E seu afiançado.
O SR. OTTONI - ... já fez as modificações necessárias em suas opiniões
extremadas para poder ser colega de S. Exa. no Gabinete.
Em 1857, o nobre Presidente do Conselho ocupava o mesmo lugar como
sucessor do falecido Sr. Marquês de Paraná.
Então, por ocasiã'o da última escolha de Senador pela Província do Rio de
Janeiro, S. Exa. se há de recordar de que amargas censuras se fizeram ao Governo
em razão de ter sido deixado à margem o nobre Ministro da Justiça.
O Sr. Ministro da Justiça - Quem fez essas censuras?
O SR. OTTONI - V. Exa. melhor do que eu o saberá porque estava
na Corte; eu estava no Mucuri.
O Sr. Ministro da Justiça na Corte.

Engana-se redondamente. Nem eu estava

O SR. OTTONI - Faça S. Exa. o favor de ouvir. Por ocasião da última
escolha de Senador pelo Rio de Janeiro, em 1857, V. Exa. talvez soubesse, então,
que nas folhas diárias da Corte apareceu uma célebre e incisiva mofina, cujas palavras eu na-o repetirei à Casa. Referirei somente a resposta que naquela época publicou o Jornal do Commercio, em comunicado ministerial, justificando a escolha.
Dizia o Ministério do nobre Marquês que entre os matizes carregados, como eram
os matizes políticos simbolizados no digno Sr. Tomás Gomes. dos Santos e no
digno Sr. Sayão Lobato, que representavam, um o do lado liberal, e o outro o do
lado conservador puro ...
O Sr. Presidente - Eu devo observar ao Sr. Deputado que o que está
em discussão é a urgência que se venceu sobre as explicações relativas à modificação do Ministério. Não se trata agora de política geral.
O SR. OTTONI - Eu quero unicamente o complemento das explicações, e para isso V. Exa. vai ver como são necessárias as observações que eu ia
fazendo.
O Sr. Presidente - Não estamos na discussão das forças de mar, em que
é permitida a discussão da política geral. (Apoiados.)
O SR. OTTONI - São esclarecimentos que muito me servem para esta
discussão, e asseguro a V. Exa. que me hei de demorar pouco sobre o assunto.
Como ia dizendo, o Gabinete, então presidido pelo Sr. Marquês de Caxias,
justificou a escolha do Senador pela Província do Rio de Janeiro, dizendo que,
sendo o Ministério de opiniões conciliadoras, não podia escolher nem o Sr. Tomás
Gomes, nem o Sr. Ministro da Justiça, nem o liberal, nem o conservador, que,
fiéis (são palavras textuais do comunicado do Jornal do Commercio) a todas as
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-idéias do seu passado, não compreendiam as necessidades da época; e que, assim,
escolhera o Sr. Cândido Borges, que era o representante mais puro, dizia o Ministério, da política de conciliação, deixando o passado à História, e compreendendo a situação como o Governo a compreendia.
O Sr. Presidente - Mas o nobre Deputado bem vê que estas considerações nada têm com o que está em discussão. (Apoiados.)
O SR. OTTONI - Estou pronto a obedecer a V. Exa. e calar-me, se acaso
V. Exa. o exige. Somente eu estava mostrando a incoerência da organização do
Gabinete, com a autoridade do nobre Presidente do Conselho em 1857, e cuido
que, com o que disse, fica explicada a razão por que o Sr. Saraiva saiu do Ministério, ou antes, foi lançado fora dele.
Deixemo-nos de finuras diplomáticas. A que vêm no Parlamento essas
cortesias entre os Ministros que saíram e os que ficaram? A que vem a declaração de que continuam muito amigos, muito cheios de sentimento de benevolência uns para com os outros? Tudo isso pouco importa ao País e à Câmara.
O Sr. Ministro da Fazenda nobre Deputado não há de destruí-la.

Mas é a verdade. Com estas observações o

O SR. OTTONI - Todos são cavalheiros, todos são corteses; mas essas
coisas, permita que o diga o nobre Ministro da Fazenda, são banalidades que chegam ao ridículo.
O Sr. Silveira Lobo - Apoiado.
O SR. OTTONI - O que o público quer saber é a razão por que o Sr.
Conselheiro Saraiva foi lançado fora do Ministério, e se, com efeito, foi porque
não acompanhava a bandeira vermelha (não apoiados), que o nobre Ministro da
Justiça, com uma franqueza que eu lhe louvo, arvorou nesta Casa.
(O Sr. Ministro da Justiça dá um aparte.)

O SR. OTTONI - Enquanto o nobre Presidente do Conselho não explicar as modificações que possa ter feito o nobre Ministro da Justiça nas suas opiniões , que em 1857 o nobre Presidente do Conselho achava exageradas, há de
perdoar-me o nobre Ministro da Fazenda se eu não aceitar o nobre Presidente
do Conselho como fiador de seu colega da Justiça (risadas); é preciso que o nobre
Presidente do Conselho reforce a fiança, porque, com os antecedentes do nobre
Ministro da Justiça, a simples fiança não é bastante, por mais que eu queira acreditar, como acredito, na palavra de S. Exa.
Preciso também ouvir ainda o nobre Ministro da Justiça. Não posso admitir
que S. Exa. continue (creio que não tomará à má parte a palavra de que vou usar)
no emperramento com que na discussão do Voto de Graças S. Exa. pareceu recusar-
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se a toda sorte de reformas na Lei de 3 de Dezembro de 1841, a que dou o cunho
da sabedoria e não sei se da perfeição. Tenho esperança de que o nobre Ministro
do Império, que me inspira mais confiança, conseguirá modificar as idéias do nobre
Mínistro da Justiça a respeito dessa lei.
O Sr. Ministro da Justiça - Protestam contra isso os meus discursos proferidos em 1853, a respeito da Lei de 3 de Dezembro.

O SR. OTTONI - Mas V. Exa., entrando para o Ministério, não se recordou da suas opiniões emitidas em 1853, e então julgava necessária a reforma
da Lei de 3 de Dezembro de 1841.

O Sr. Ministro da Justiça formas. (Apoiados.)

O que eu não admito é improviso em re-

O SR. OTTONI - Não se pode chamar improviso reformas estudadas
há 20 anos. Im~roviso é dizê-lo. Desde 1844 se têm apresentado, nesta Casa, sobre
este objeto, propostas de Comissões e até do Governo.
Mas, Sr. Presidente, a Lei. de 3 de Dezembro de 1841 não será refonnada,
porque os nobres Ministros não .poderão consegui-lo, ainda que o queiram.
Nada direi por ora sobre o nobre Ministro do Império, que espero ouvir
prime_iramente, para depois enfileirar S. Exa. com os seus colegas, ou render-lhe
a devida homenagem. Más os outros senhores, eu considero que devam ir de acordo com as idéias do chefe do seu partido, que é sem dúvl.da o nobre Senador pelo
Rio de Janeiro, que falou no Senado ultimamente acerca das eleições da Corte.
Esse nobre Senador apresentou bem francamente o seu programa, declarando ser indispensável conceder-se ao País liberdade prática, modificação das
disposições relativas à pnsão preventiva, e alguma coisa mais.
Ora, à vista desta opinl.ão do nobre chefe do Partido Conservador, era de
esperar que os nobres Ministros cuidassem da reforma da Lei de 3 de Dezembro
para dar garantias à liberdade prática; era de esperar que cuidassem de extinguir
essa praga terdvei da prisão preventiva; era de. esperar que tomassem possível a liberdade do voto, fazendo com que a Guarda Nacional deixasse de estar sujeita
aos castigos da tropa de linha e a coisas ainda piores. Mas os nobres Ministros,
ainda. que deveras queiram estas reformas, tenham a maioria que tiverem, não
poderão realizá-las, e é por isso, priricipalrnente, que eu sou da Oposição.
Façam os nobres Deputados o que julga necessário o nobre chefe do
Partido Conservador, e eu serei ministerial: cuido que é exigir bem pouco.

O Sr. Melo Franco
que somos exigentes.

-

Apoiado. Aí está. um programa, e ninguém dirá

O SR. OTTONI - Peço perdão a V. Exa. por ter abusado da bondade
com que me perrriitiu a palavra. (Muito bem; muito bem.)
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INTERPELAÇÃO AO MINISTÉRIO, RELATNÁMENTE À ATITUD~ DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS DE BERLIM, CONTRA A EMIGRAÇAO
PARA O BRASIL

Sessão de 20 de julho de 186f

O, Sr. Presidente atenção.)

Tem a palavra o Sr. TeófJlo Ottoni. (Movimento de

O SR. OTTONI (Profundo silêncio.) - Sr. Presidente, na ilustrada Câmara dos Deputados da Prússia passou recentemente ui:n parecer que não pode deixar
de ser tomado em consideração pelo Parlamento brasilejro.
V. Exa. sabe que me refiro, na forma das interpelações que estão sobre a
mesa, à Resolução da Câmara Prussiana recomendando ao Governo que proibisse
a emigração para o Brasil, e qu,e empregasse tOdos os esforços a seu alcance a fim
de que, nos outros Estados alemães, se decretasse a mesma proibição enquanto
o Brasil não se sujeitasse a promulgar as seguintes deliberações: 1~ - decretação
de uma lei que declare legais os casamentos eritre protestantes e católicos e entre
os protestantes somente, deixando de ser considerados, como atualmente, concubinatos; 21!- - dissolução da Associação Central de Cõlonização; a declaração de que
são nulos os atuais contratos de parceria e a proibição de que se renovem;
que se regule o direito de sucessões dos ei:nigrados, de modo que, dado caso de
dúvida ou de lit{gio, os cônsules das respectivas nações fiquem incumbidos de resolver e decidir as dúvidas supervenientes; 4':1 - finalmente, que os emigrados
protestantes tenham, como os cafóiicos, o direito de levantar templos.
Sr. Presidente, eu considerarei cada urna das questões suscitadas no Parlamento prussiano interpondo a respeito a minha humilde opinião.
Quanto à primeira, é sem dúvida deplorável que o Governo brasileiro
não tenha tido bastante ação sobre o Parlamento, de modo que tivesse obtido
já a solução da importante questão dos casamentos entre protestantes e dos casamentos mistos!
O Sr. Pinto de Campos - Nã:o apoiado. Peço a palavra.
Um Sr. Deputado
apoiados.)

Esse adiamento fói uma fortuna. (Apoiados e não

O Sr. Pinto de Campos
terá de presenciar. (Apoiados. f
O SR. OTTONI 562

-

É um escândalo que, felizmente, o País não

A voz do nobre Deputado não é a voz da Nação.

O Sr. Pinto de Campos - Posso assegurar-lhe que o é. (Apoiados.)

O SR. OTTONI - O nobre Deputado, ministro do Evangelho, deve dar
o exemplo de tolerância.
O Sr. F. Otaviano - Apoiado; debaixo do anátema não há liberdade de
discussão.
O Sr. Pinto de Campos
Não há tolerância quando se trata de esmagar
o erro; neste ponto sou intolerante.
Um Sr. Deputado - Ouçamos o orador.

O SR. OTTONI - Tanto mais deploro as dificuldades em que se têm
achado diferentes Mínistérios pirra resolver esta questão, quanto, no meu modo
de entender, ela é mais simples do que se pode imaginar. (Apoiados.)
Sr. Presidente, abalanço-me a dizer: se eu fora Mínistro da Cmoa, antes
que o Parlamento tivesse chamado a si esta questão, eu a teria resolvido por um
regulamento.
O Sr. Pinto de Campos (rindo-se) - Isso sim! Destruir o Condlio de
Trento e toda a legislação sobre o matrimônio com um simples regulamento!

O SR. OTTONI - Não se ria o nobre Deputado por Pernambuco do
alto do seu direito eclesiástico. (Apoiados.) Tenha a bondade de ouvir-me.
Sr. Presidente, a Constltuição Política do Império d-o Brasil declara o
fato que eu muito apréció - que a religião católica apóstolica romana é a religião do Estado, vindo a dizer que é a religiao da maioria dos brasileiros. Não sei
que tenha outra significação; mas acrescenta o artigo que todas as outras religiões
são admitidas.
·
O Sr. Pereira Pinto - Toleradas.

O SR. OTTONI - Estão enganados os nobres Deputados; não é tolerancta o que concedeu a Constituição do Império. E porque sou contestado a
respeito da palavra admitidas, peço a V. Exa., Sr. Presidente, que tenha a bondade de mandar-me a Constituição para eu fer o art. 5'? Pode ser que esteja engan;ado, mas penso que, pela Constituição, todas as outras religiões são admitidas.
(O orador recebe a Constituição.)
O Sr. Pinto de Campos forma algtima exterior de templo.

Toleradas em casas para isso destinadas, sem

O SR. OTIONI - (Lê:)
"Art. 5'? A religião católica apostólica romana continuará a ser a
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religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com
seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem
for:ma alguma exterior de templo."
Permitir é muito diverso do que tolerar.
O Sr. Pereira Pinto - E muito diverso do que admitir.

O SR. OTTONI - Quem permite admite. (Apoiados e não apoiados.)
Quem admite no g,êmio recebe em companhia corp aquelas restrições que na
permissão possam estar contidas. Quais são as restrições que estão na Constituição?
Culto doméstico ou particular, em casas sem forma alguma exterior de templo.
Fora destas restrições, todas as religiões, pelo art. 59 , estão em pé de igualdade
com a religião católica apostólica romana. (Não apoiados e apoiados.) Há outras
restrições de direitos, também marcadas na Constituição; por exemplo, não pode
ser Deputado o indivíduo que não é católico apostólico romano.
Não posso, Sr. Presidente, reconhecer senão as restrições que estão expressamente na Constituiç~o; e visto que não há outras, vejamos quais são os corolários em relação aos casamentos.
Antes da Constituição não tínhamos outro Direito Civil relativamente
a casamentos senão o Concílio Tridentino, na parte que estava admitido como
Código Civil do País. 'Por conseguinte, não se podia talvez alegar legitimidade
de casamento que como tal não fosse reconhecido pelo Concílio Tridimtino. No
momento, porém, em que outras religiões foram admitidas, ou recebidas, ou permitidas no grêmio da soCiedade brasileira, o direito público eclesiástico dessas
religiões em relação aos casamentos ficou fazendo parte do Direito Civil brasileiro.
Senhores, as garantias dadas à família são um dos laços religiosos mais
importantes. (Apoiados.) Admitir, permitir, direi mesmo tolerar (ainda que fosse
só tolerância o que estivesse na Constituição) uma religião, e dizer que ela não
tem o poder de legitimar esses laços santos entre os seus adeptos, acho que é o
maior dos absurdos.
No momento, pois, em que a Constituição proclamou que são permitidas no Império as outras religicres, reconheceu como consequência indeclinável
que os casamentos abençoados pelos padres das outras religiões também são casamentos legítimos.
O Sr. Pinto de Campos artigos da nossa fé:

Não apoiado; isto é anticatólíco, é contra os

O SR. O'I'TONI - Desde este momento fic.ou líquido para mim que
todo casainento que tivesse as bênçãos de um padre da religião de um dos cônjuges, dada segundo o ritual da respectiva religião, é um càsarpento válido perante
a Lei.
O Sr. Pinto de Campos - Misericórdia!
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O SR. OTTONI - Como católico apostólico romano, não quererei nem
consentirei que pe~sc1 que me seja conjunta, ou que de mim dependa, queira
fazer prevalecer um tal casamento, que, aos olhos dareligião, que é tanto minha
como do nobre Deputado, o qual não pode fazer monopólio deste sentimento, ...
Apoiados.)
O Sr. Pinto de Campos - Ahl

O SR. OTTONI ~ ... é um concubinato; mas, em. vista da Lei, o caso
é muito diferente. (Apoiados.) O protestante que casar corr. uma católica, por
via de regra, sujeitar-se-á a vir humildemente pedir, para satisfazer ao cônjuge
católico, as bênçãoJ> do padre católico, não tenham receio disto; o católico que
quiser casar com uma protestante há de condescender com sua esposa, e pedirá
também as bênçãos do cura protestante. Mas isto é para satisfazer a consciência
de cada um, é o que eu faria para satisfazer a própria consciência em caso idêntico. Aos olhos da Lei, porém, uma vez que a Constituição permite as religiões
que abençoam os laços conjugais, considerar as fami1ias consagradas segundo
o rito de cada l.lma delas como concubinatos é o maior dos escândalos, e muito
depõe contra a nossa civilização e nos envergonha perante o mundo civilizado.
(Apoiados.)
·
O Sr. F. Otaviano - Parece que estamos em estado barbaresco.

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, assim como digo, assim tem entendido o Governo, assim tem entendido a Assembléia Geral; porque eu não posso
imaginar que a Assembléia Geral tenha votado e o Governo tenha pago côngruas
a sacerdotes protestantes, se acaso considerassem que ia pagar indivíduos que
viessem a abençoar o concubinato. Em nome, pois, do Governo do meu País,
em nome da dignidade da Assembléia Geral, eu reclamo contra tal corolário: nem
o Governo paga a pastores protestantes, nem a Assembléia Geral do Brasil manda
que se lhes pague para abençoarem o concubinato (apoiados); no momento em que
a Assembléia decretou côngruas para esses sacerdotes, legalizou, reconheceu as
funções que eles exercem.
O Sr. Villela Tavares - Não apoiado.

O SR. OTTONI - Sou profano lá nos arcanos da jurisprudência; mas a
minha razão me convence do que acabo de dizer ...
O Sr. Villela Tavares

-

Isto não é questão que se resolva pela razão.

O SR. OTTONI - Não é só pela razão, cuido que estou alegando o direito também; mas o nobre Deputado responderá.
Sr. Presidente, eu não sei o que sobre esta matéria consagram os precedentes do nosso Poder Judiciário. Ignoro-o, mas o que posso asseverar a V. Exa.
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é que tenho ouvido de. magistrados muito alto colocados a declaração de que, se
correrem perante o Tribunal de que são ornamento quaisquer processos em que
se duvide da legitimidade de filhos resultantes de casamentos nao católicos, uma
vez que estejam abençoados pelo sacerdote de uma religião qualquer, o Tribunal
nao deserdará os filhos ... (Apoiados.) Peço que me citem algum fato em contrário; o que posso asseverar a V. Exa. é que o Poder Legislativo tem votado até
pensões para fJJ.hos de protestantes que têm prestado serviços ao Brasil, frutos
dessas uniões que eu considero sagradas, e que o nobre Deputado por Pernambuco quer que sejam concubinatos.
O Sr. Gomes de Souza

Agora mesmo votou-se uma pensão para a

viúva de um protestante.
O SR. OTTONI - É verdade; ainda há poucos dias deu-se esse fato. Por
conseqüência, o direito a esse respeito é claro. Eu, Ministro da Coroa, teria resolvido todas as dúvidas antes que o Parlamento prevenisse a jurisdição sobre o objeto;
atualmente faria com que as Câmaras se apressassem em resolvê-lo.
Mas, sendo este o direito, não posso admitir que, sem exame mais aprofundado, a Câmara dos Deputados prussianà se abalançasse a lançar-nos tamanho
estigma só porque se tem demorado a final decisão de lei sobre os casamentos.
A Câmara dos Deputados de Berlim devia atender que mesmo na ilustrada Prússia
sentirpentos tão respeitáveis, como eu considero os do nobre Deputado por Pernambuco, mas igualmente errôneos, têm embaraçado leis de maior utilidade pública, 'mesmo sobre o objeto. (Apoiados.) A Lei do Divórcio, apesar de protegida por diversos Ministérios da Prússia, não pôde ter ainda a sanção de todos os
ramos do Parlamento, e sem dúvida a Prússia, pundonorosa como é, não quereria que a França ou Inglaterra lhe tomasse contas, porque no seu mecanismo constitucional as rodas não tinham andado com bastante velocidade para que a questão
se resolvesse mais depressa.
Quanto à segunda questão, Sr. Presidente, isto é, a dissolução da Associação Central de Colonização e o mais que referi, pedirei permissão a V. Exa.
para mais adiante, no correr do meu discurso, justificar a opinião que agora emito
pura e simplesmente, isto é, que a Associaçao Central de Colonizaç-ao tem sido
uma das maiores chagas da administração brasileira (apoiados); que não são os estrangeiros quem mais razão e direito têm para queixar-se dessa associação; eu o
demonstrarei na continuação do meu discurso.
Mas se o que acabo de dizer mostra inteiro acordo com a opinião que a
Prússia ilustrada faz desta associação, não se segue que eu admita em ninguém
o direito de vir marcar regras ao Brasil. Confesso, porém, que neste ponto tem razão de queixar-se, assim como nós podemo-nos queixar, e queixar-nos amargamente, da Prússia sobre este mesmo objeto.
A colonização por parceria talvez, estudada debaixo do ponto de vista
europeu, mereça, não todas, mas algumas das censuras que se lhes fazem; mas
nós devemos estudá-la especíalmente debaixo do ponto de vista brasileiro.
As necessidades da nossa agricultura, a divisão territorial como estava,
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a concentração de grandes plantaçoes em poucas mãos na ocasião da cessação
do tráfico, indicavam como uma necessidade chamar-se colonos que, de parceria, viessem auxiliar a cultura das grandes fazendas.
Este sistema, Sr. Presidente, que, talvez sem muita sinceridade da parte
de alguns, é censurado, é pouco mais ou menos o mesmo sistema que existe na
Lombardia e outros pontos da Europa, onde os grandes proprietários fazem seus
parceiros os homens pobres, dando-lhes uma quota nas suas colheitas,
O Sr. Corrêa de Oliveira - E já existia no Norte, na lavoura da cana.

O SR. OTTONI - Na Bahia, por exemplo, é muito antigo. Se o Governo der ao colono que vem como parceiro todas aquelas garantias que razoavelmente são devidas, não vejo razão para ser absolutamente proscrito o sistema
de parceria.
O Sr. Gomes de Souza - Executado, é o melhor.

O SR. OTTONI - V. Exa. leu, no relatório do nobre Ministro da Agricultura, um documento firmado por uma alta personagem, o Sr. Barão de Tschudi,
ilustre Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário da Confederação Helvética nesta Corte. O Sr. de Tschudi, com sua vasta ilustração, com seu espírito reto
e consciencioso, visitou as colônias de parceria de S<io Paulo; e bem que S. Exa. condene a parceria em princípio, não é menos certo que muitas dessas acusações que
geralmente se faziam contra os colonizadores de São Paulo caíram diante do testemunho valioso de tão respeitável cavalheiro. (Apoiados.)
O Sr. Gomes de Souza - Pelo relatório do Sr. Hoeusser, se depreende
como é bom esse sistema, bem executado.

O SR. OTTONI - Eu não dou preferência ao sistema de parceria; digo
que talvez precisamos dele e que não devemos proscrevê-lo em absoluto. O meu
sistema,· o sistema que eu principiei a praticar nessa infeliz colônia, de que depois
hei de entreter a Câmara, é o sistema de colonização pelos pequenos proprietários;
é o sistema que mais aceitaçao tem para os emigrantes europeus, é o sistema que
melhor resultado pode dar ao País, uma vez que não continue a Assocíaç1fo Central de Colonização, uma vez que se anule no Ministério de Agricultura, Comércio e Obras Públicas a autorizaçao para fundar colônias, mandando vir· da Europa os emigrantes que nos têm vindo ultimamente.
Mas, dizia eu, Sr. Presidente, sendo tal, como eu ia explicando, minha
opinião a respeito das colônias de parceria, não poderei admitir que, por exigência estrangeira, o sistema seja proscrito. E mais longe ainda vai a exigência prussiana, quando quer que inutilizemos os contratos já feitos. Talvez por lá se saiba
que os contratos no Brasil não têm sempre aquela validade, nem merecem sempre
aquele respeito que lhes é devido; talvez lá se raciocinasse deste modo - assim
como o Poder Legislativo pode anular os contratos que tinham com os bancos,
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entidades poderosas, pode também anular os contratos de parceria. Se este foi o
fundamento do raciocínio prussiano, eu, como brasileiro, vivamente o deploro.
Quanto ao tópico segundo, tenho dito a minha opinião. Passàrei ao terceiro tópico: a resoluça:o que se exige acerca da .sucessão dos emigrados.
Sr. Presidente, a este respeito as minhas opiniões são inteiramente opostas à Convenção Consular, filha da lei que interpretou o art. 6 9 da Constituição
debaixo da pressão do poder da França.
O Sr. Sérgio de Macedo - Não apoiado.

O SR. OTTONI - Diga não apoiado quantas vezes quiser; que a lei foi
imposta pela França é a verdade. Mas, vamos adiante.
Um Sr. Deputado - Os que votaram a lei não sonharam isto.

O SR. OTTONI - Mas isto é da História. Estando, porém, resolvida
esta questão, tendo o Governo cedido ao poder da França, e tendo-se aproveitado da brecha, pela habilidade de sua diplomacia, a Confederação Helvética, talvez não haveria .grande dificvldade, uma vez que nos devidos e convenientes termos fosse entabulada a negociação.
Não desejo azedar a discussão, não quero discutir agora a Convenção Consular, nem a ocasião é própria para isso. Digo .só que as dificuldades em relação à
Prússia não me parecem insuperáveis,
A respeito da condição quarta, que exige que aos protestantes se facilite
o direito de levantar igrejas, a sua simples enunciação mostra a perfeita ignorância
em que estava a Câmara prussiana do que se dá em nosso País. (Apoiados.)
Não só permitimos que se elevem templos, não discutindo sobre a inteligência da frase da Constituição, que diz - em casas para isso destinadas - temos ampliado a liberdade aos protestantes, acontecendo até que o Governo não
só tenha subsidiado a construção dos seus templos, como os pastores que neles
funcionam. (Apoiados.)
Já se vê, pqis, Sr. Presidente, que se as reclamações prussianas fossem
contidas dentro dos limites em que as pode' admitir um país que preza a sua dignidade, eu talvez seria fácil em chegar a um acordo. Acrescento que, constando
do mesmo jornal em que apareceram as cominações da Câmara prussiana a notícia de que o Gabinete, especialmente o digno Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Barão de Schleinitz, se havia oposto ao parecer aprovado, eu, se de nada
mais soubesse senão o que se leu no Jornal do Commercio, provavelmente deixaria ao Governo o cuidado de se entender com o Sr. de Schleinitz sobre este objeto, esperando q~e o nobre Ministro dos Estrangeiros chegaria a conclusões que em
nada comprometessem a honra nacional.
Mas, Sr. Presidente, esta questão de recomendaçl!o da Câmara prussiana
ao Governo, com as cominações contra o Brasil, não é tão simples como se pode
imaginar, à vista da exposição que acabei de fazer.
O mesmo jornal nos dá a chave da questão quando diz que essas condu568

sões são a quinta-essência de todas as sandices (apoiados) que têm sujado as colunas dos piores jornais alemães - e constavam do relatório que fundamentava
as referidas conclusões.
O assunto a que se prendem estas palavras do correspondente do Jornal
do Commercio tem atraído a atenção da Europa, ocupando não somente a tribuna
parlamentar da Prússia, como .a tribuna universal de toda a Europa - a Imprensa.
Se acaso injúrias que têm sido sob este pretexto irrogadas individualmente
ao orador que presentemente se dirige a V. Exa., e de envolta ao País em geral, se
essas injúrias não fossem assim do dom\nio europeu, eu teria resignação bastante
para calar-me, porque não quereria, nem para salvar a minha reputação, envergonhar o meu País.
Mas, Sr. Presidente, estamos, temos estado em exposição na Europa durante esta memorável discussão. E o autor da injúria eu o tenho diante de mim;
o autor originário dela eu hei de mostrar que é o nobre Ministro da Agricultura, o Sr. Conselheiro Manoel Felizardo de Souza e Mello. (Não apoiados.)
Eu hei de demonstrá-lo; se não conseguir levar a convicção ao ânimo
dos nobres Deputados, então poderão condenar por ousada a minha proposição.
Mas, Sr, Presidente, esta minha questão é a questão da colonização do
País. E por isso, antes de entrar especialmente no que me diz respeito, eu passarei uma rápida vista d'olhos pelo que tem sucedido com a colonização do Brasil
desde a época da nossa Independência.
Três fases notáveis tem percorrido a colonização em nosso País. Primeira,
de 1824 a 1844; segunda, de 1845 a 1853; terceira, de 1854 a 1861. Quanto à
primeira fase, desde que o Brasil se declarou Nação independente, as nossas terras
virgens e ubértimas foram cobiçadas por colonos europeus desejosos de melhorar
a sua fortuna.
Começaram a chegar colonos, e, de 1824 a 1825, fundaram, no Rio Grande do Sul, as colônias de São Leopoldo e Santa Cruz; em Santa Catarina, as de
São Pedro, Vargem Grande e a colônia alemã; no Rio de Janeiro, a de Nova Friburgo; na Bahia, a colôhia Leopoldina, na comarca de Caravelas. Outras existiram
ou ainda existem hoje, e algumas, depois de ter produzido benéficos resultados,
perderam-se na massa da população.
Mas, Sr. Presidente, durante o primeiro período ou tàse que percorreu
a colonização, não deixaram de haver muitas escabrosidades. A maior, que interrompeu esse movimento feliz que ia atraindo para o solo brasileiro colonos industriosos e moralizados, o acontecimento, digo, que perturbou esse movimento
feliz, foi a falta de fé com que procedeu o Governo do Brasil, induzindo, com
falsos pretextos, os colonos irlandeses e alemães que vieram pmcurar uma pátria
entre nós a jurar bandeira, fazendo-os soldados.
A sedição dos irlandeses e alemães, em junho de 182:8, repercutiu dolO··
rosamenté na Europa; e uma expiação de quinze anos não foi bastante para que
a torrente da emigração novamente começasse a encaminhar-se para nós.
De 1830 a 1845, o núcleo de colonização mais importante que temos
tido no Brasil, o documento mais eloqüente do que pode ser a colonização entre
nós, a colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, recebeu somente -153
colonos.
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Os dados a que me vou referindo são colhidos dos importantes relatórios
dos Srs. Cansanção de Sinimbu, Ferraz e Antão, Presidentes daquela Província,
do Sr. Brusque, Presidente de Santa Catarina, e dos relatórios do Ministério do
Império nos três últimos anos. Para não estar a fazer citações a cada passo, peço
licença para declará-lo. Poderá ser retificado o que eu disser, indicadas as origens
onde colhi os esclarecime~tos de que me sirvo.
Segundo me parece, Sr. Presidente, o que se deu a respeito da colônia
de São Leopoldo é o que geralmente sucede em todo o Império, aparecendo uma
ou outra colônia em um ou outro lugar, todas, porém, nas mesmas circunstâncias
difíceis, por exemplo, em Santa Catarina, a colônia Van Lede.
O primeiro período da colonização, começando tão brilhantemente,
como se vê da referência feita às colônias que mencionei, acabou com os 15 anos
quase estéreis. Veio o ano de 1844, e novo período começou para a colonização.
Eu não quero confiscar, em proveito dos estadistas que dirigiram a Administração
Pública nos anos que antecederam a 1844, a glória que pôde resultar do novo
movimento que no segundo período foi iniciado. Já em 1843, o Sr. Joaquim
José Rodrigues Torres, hoje Visconde de ltaboraí, iniciou nesta Casa um projeto
criando a respectiva Repartição das Terras Públicàs e dando diversas providências auxiliares da colonização, como já o fora a Lei das Terras.
Mas, Sr. Presidente, foi na Lei do Orçamento de 1845 a 1846 que se consignou a quantia de 200:000$ para promover-se a emigração. O então Presidente
da Província do Rio de Janeiro, brasileiro que se equiparava aos mais beneméritos
quando se tratava de melhoramentos do País, o ilustrado Sr. Visconde de Sepetiba,
dirigindo a Província do Rio de Janeiro, procurou dar impulso à idéia, encomendou colonos em pequena quantidade; porém, Sr. Presidente, tudo nos diz, e a nossa
experiência confirma, que não há desgraça maior do que encomendar colonos
a tanto por cabeça. Logo que estas eram as condições da encomenda da Presidência do Rio, os agentes europeus, ultrapassando as ordens recebidas, arranjaram milhares de colonos sem que nada no Rio estivesse preparado para os receber_
Então, Sr. Presidente, a mordomia da Casa Imperial, no seu patriotismo
e no desejo também de fazer melhorar um dos estabelecimentos a seu cargo, atraiu
para o antigo Córrego Seco, hoje cidade de Petrópolis, parte dos colonos que a
Província tinha mandato vir. O ensaio não foi muito feliz, porque a colônia de
Petrópolis, cujo estado não descreverei, custou à Província do Rio de Janeiro,
incluídos os trabalhos da serra, somente até 1856, 4,176:000$; mas, enfim, apa·
receu essa primeir:~ colônia e, bem que a locàlidade não fosse convenientemente
escolhida, o que seja dito sem de modo àlgum retirar o devido louvor a todos que
nisto tiveram parte, era um ensaio; e se acaso foi de grande vantagem para os
colonos, também çriou uma cidade importante na vizinhança desta Capital, e ao
mesmo passo transformou uma propriedade que rendia para seu proprietário somente 600$ em um estabelecimento que hoje produz tàlvez mais de 30:000$ ...
(O Sr. Costa Pinto dá um aparte.)

O SR. OTTONI - Não tenho a menor dúvida, é naturàl que assim seja,
digo na maior sinceridade, mas creio que apartes desta espécie o nosso Regimento
não consente.
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Mas, Sr. Presidente, não foi só Petrópolis a colônia fundada no segundo
período, que eu considerarei como a idade média da colonização no Brasil, mas
uma idade média a que se pode chamar idade de ouro. Não foi, como disse, só
Petrópolis o resultado desse 29 período, que vem a ser de 1844 a 1853. Foi, então, que se estabeleceu a colônia Blumenau, de que depois falarei; foi, então,
que se estabeleceu a colônia de D. Francisca, sem auxílio do Governo.
Sr. Presidente, a colônia D. Francisca, conforme a autoridade muito
respeitável do Sr. Conselheiro Pedreira, na qualidade de Comissário do Governo
hnperial, em um dos seus importantes relatórios de 1859, não tinha, até 1854,
recebido auxílio algum pecuniário do Governo, era filha da torrente da emigração interrompida pelo massacre dos irlandeses e alemães em 1828, e que começava outra vez a inclinar-se para nós, de modo que já em 1854 a colônia D. Francisca tinha 1.065 colonos afazendados, afora muitas centenas que se estabeleciam noutros pontos da Província e na do Paraná, e a colônia Blumenau, 468.
A colônia B1umenau, que hoje pertence ao Governo, e que vai sem dúvida entrar
na fase das grandes despesas, dos grandes sacrifícios, se é que já não entrou, eu
hei de mostrar depois com que insignificância de sacrifícios se instituiu.
Enquanto em Santa Catarina o movimento de colonização se iniciava
assim brilhantemente pelas colônias Blumenau e São Francisco, o Rio Grande
do Sul começava a dar aquela proteça:o discreta que pôde fazer aumentar o movi1n.ento de colonização. De 1852 ã 1856, diferentes consignações foram votadas na
Lei do Orçamento Provincial, termo médio 22:000$ por ano. Com insignificantes
despesas, discretamente empregadas, o movimento de colonização para o Rio Grande foi como a Câmara vai ver.
São Leopoldo, que até 1844 só tinha recebido 4.856 colonos, em 1853
continha 11.242 colonos; Santa Cruz, 891; Mundo Novo, 579; ao todo, 12.612
colonos.
Em Santa Catarina, a colônia de São Pedro de Alcântara, segundo o relatório do Sr. Brusque, 635; Santa Isabel, 412; Blumenau, D. Francisca, colônias
alemã e belga: total, 3.410. Em São Paulo, segundo o mapa anexo ao relatório
do Sr. Conselheiro Sérgio, existiam nessa época colônias que tinham 4.631 indivíduos. No Rio de Janeiro, segundo a mesma fonte, havia diversas colônias
de parceria, com 1.142. No Espírito Santo a colônia de Santa Isabel, fundada
pelo nobre Deputado pelo Rio de' Janeiro, autor do relatório ao qual há pouco
me referi, não sei se com auxilio do Governo Geral ou Provincial, com maior
soma ou menor, com melhor ou pior escolha de pessoal, continha 373.habitantes, e melhor prospera hoje ainda.
Temos, pois, que no segundo período da colonização, nos oito anos
que vão de 1845 a 1853, os resultados do movimento imprimido a este serviço público foram tais que somente nas diversas colônias mencionadas o número de colonos se elevou a 22.168. E note-se, Sr. Presidente, que neste cálculo
estiro só contemplados os indivíduos que se achavam residindo nas colônias,
enquanto que só da colônia D. Francisca milhares se haviam retirado e se haviam
confundido também na massa da população, e podem ser ainda reconhecidos na
Antonina e Paranaguá, e em diversos pontos da Província de Santa Catarina.
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O que digo a respeito de Santa Catarina, digo a respeito de São Paulo,
onde igualmente há colonos espontâneos, nas vizinhanças da cidade, entre a população alemã que ali existe, e que em grande parte provém das colônias de parceria. Portanto, vê-se que neste segundo período, atendendo aos que não foram
contemplados no cálculo, havia-se elevado o número dos colonos a muito mais
de 30.000. E quer V. Exa. saber um dos segredos principais desta prosperidade,
deste aumento de torrente da colonização? Esse segredo estava no bom senso
com que o Governo Imperial aceitou os conselhos de seu Enviado Estraordinário, Ministro Plenipotenciário em Berlim, o Sr. Marquês de Abrantes. Em 1845,
como consta do relatório do digno Sr. Marcelino de Brito, apre.sentado às Câmaras em 1846, o Ministério havia consultado ao Sr. Marquês de Abrantes sobre
o emprego da verba de 200:000$, que as Câmaras tinham votado para a importação de colonos, e a resposta do nosso enviado foi esta: "Empregai o dinheiro
em preparar os nossos terrenos, que os colonos lá irão sem que os venham buscar".
Eu suponho que o nobre Marquês ainda é. fiel aos sãos princípios, segundo os quais ditou estes bons conselhos. Tenho lido alguns discursos seus a respeito
de colonizaça:o, e me parece que persiste em tão sã opinião. Nem a experiência
desgraçada que tem havido é própria para que se conteste a bondade dos co:(lselhos do nobre Marquês. E o resultado de serem eles seguidos foi que, em grande
maioria, eram excelentes os colonos que chegaram no período de 1845 a 1853.
O nobre Senador, o Sr. Cansanção de Sinimbu, se felicitava, em 1854,
com a Assembléia Provincial rio-grandense porque os colonos espontâneos esta.vam chegando. O Sr. Cansanção informou à Assembléia que a maior parte dos
891 colonos da colônia de Santa Cruz tinham chegado da Europa ao Rio Grande
com passagens pagas à sua custa.
Um Sr. Deputado - Essa é que é a verdadeira colonização.
O SR. OTTONI - O nobre Deputado pelo 3<? Distrito do Rio de Janeiro deu como causa da prosperidade das colônias que visitou este mesmo motivo. Da colônia D. Francisca o nobre Deputado referiu a importantíssima circunstância de que os colonos espontâneos, que tinham vindo sem sacrifício algum
dos cofres públicos, haviam trazido um .capital de 500:000$; mas note a Câmara
que o critério habitual do nobre Deputado reduziu a 500 o algarismo de 900:000$,
que fi~rava nas publicações de Hamburgo, e que talvez esteja muito mais próximo
da verdade, porque quando o nobre Deputado visitou a colônia, já daí se tinham retirado para diversos pontos do País muitos colonos que tinham levado seus capitais.
Por conseguinte, não é exagerado o cálculo de 900:000$ de capitais que haviam
importado os colonos que chegaram à colônia D. Francisca, no segundo período da
colonização.
Se alguma contrariedade embargava o maior desenvolvimento da emigração para o Brasil, quer saber V. Exa. de onde vinha? Vinha dos agentes brasileiros na Europa. A pretexto de que a imprensa alemã explorava as desgraças de 1827
e 1828, o Governo brasileiro assentou de mandar subsidiar escritores. É público
que o sistema de 80 réis por linha, que dizem ser o preço dos comunicados minis572

teriais no Jornal do Commercio, foi aplicado na Europa a respeito da colonização;
o que então ficou conhecido, Sr. Presidente, é que como a indústria de deprimir
o Brasil era lucrativa, alguns agentes encarregados de defender-nos tinham necessidade de motivo que exigisse o serviço de sua indústria, e por isso escreviam o
contra, para depois cobrarem o preço do pró; de maneira que era à custa do nosso
Tesouro que se propagava a maior parte das calúnias que já nessa época circulavam
na Europa contra o Brasil, e que embaraçavam o desenvolvimento da colonização.
Desde então, Sr. Presidente, já tínhamos esse grande aparato de legações,
que consomem h~e talvez o décuplo do que há 20 anos se despendia com o corpo
diplomático; mas V. Exa. bem sabe que os nossos diplomatas não gostam, salvo
as devidas exceções, de imitar a simplicidade de costumes desses homens simplórios que a América do Norte mandou como embaixadores nos primeiros tempos
da sua existência .tJOlitica; não hão de querer descer de suas ricas berlindas para imitar o pobre livreiro Franklin, que, Ministro dos Estados Unidos junto à Corte de
França, de 1787 a 1789, tinha o mau gosto de ocupar o seu tempo escrevendo e
pupJicando avisos e conselhos aos emigrantes que quisessem ir ser seus concidadãos.
Os nossos diplomatas, Sr. Presidente, salvo as muito honrosas exceções,
V. Exa. bem sabe q\le em grande número saem do instituto, e por conseguinte,
vão-se ocupar em estudar numismática, arqueologia e antiguidades. (Apoiados.)
Outros, Sr. Presidente, recebem as nomeações de adidos e secretários das legações, certos os Ministros que referendam essas nome'ações de que somente se trata
de ajuda de custo para alguma viagem de recreio, de modo que os despachados
possam aparecer condignamente na Europa, e fazer muito bela figura nas soirées
e nos bailes da alta aristocracia etc. E já se vê que tendo estes a alta missão de demonstrar ao Velho Mundo que a regra do bom tom e alta civilização dos salões
tem feito progresso no Brasil, não podem ter tempo para escrever artigos para
os jornais acerca de colonização.
Também os diplomatas sobrecarregados do trabalho, autorizados pelo
Governo, com a ma~or inconveniência, para serem diretores subsidiados de companhias de vfas férreas, não admira que entreguem a defesa do Governo do Brasil
e da sociedade brasileira a esses agentes mercenários a que acabei de aludir.
Mas, Sr. Presidente, eram estas, em 1853, as principais dificuldades que havia na Europa a respeito da colonização para o Brasil. Desgraçadamente eram artificialmente criadas em boa parte pelos agentes que nós pagávamos. Tenho de casa
as provas da tendência que havia na Alemanha para que muitos vates no BrasH se
germanizassem.
Havia eu, desde 1847, pensado em colonização; esperava, seguindo os
conselhos do Sr. Marquês de Abrantes, preparar terrenos para receber colonos
que viessem ser meus sócios na empresa, que trouxessem capitais, que tivessem
alguma eoisa de seu, que não viessem ser simplesmente meus pensionistas. Neste
espírito, tinha conservado por largos anos correspondência para a Europa.
O atual chefe da redação do Jornal do Commercio sabe de uma das tentativas que fiz, em 1852, para obter colonos espontâneos, porque teve a bondade
de auxiliar-me com suas relações em Paris. Podia citar muitos casos de negacian573

tes respeitáveis desta praça que dariam igual testemunho, por exemplo a casa dos
Srs. Avrial & Irmão.
Começando a empresa do Mucuri, de preferência escolhi como engenheiro
um alemão, que me constava ter na Europa uma famüia numerosa. Entabularam-se
comunicaçoes para a Alemanha, e o resultado foi que, em 1853, uma casa de
Leipzig mandou à sua custa uma comissão composta de dois indivíduos estudar
as vantagens que podia oferecer para a colônia o Vale do Mucuri, estudo esse que
se fez sem despesa alguma da parte da companhia. Em seguida firmou-se um contrato, em 1853, segundo o qual colonos .sem adiantamento de um vintém para passagens teriam de vir povoar bem depressa aqueles sertões. Efetivamente começaram
eles a chegar, de modo que quando apareceu a nova teoria da colonização de bandidos, já existiam no Mucuri colonos espontâneos, desses que resistiram à torrente
da desorganização suscitada naquela região pelos agentes do nobre Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.
·
O nobre Ministro tem a lista dos colonos que recebeu a companhia do
Mucuri, e pode verificar que muitas fam11ias que encontrara no Mucuri vieram
no fim desse período de que estou tratando. Eu poderia citar-lhe os nomes de
muitos estabelecidos desde então nas vizinhanças da Filadélfia.
Tendo dado à Câmara, segundo me parece, uma idéia muito clara da
prosperidade que se notava no serviço da colonização no período a que aludi,
de 1844 a 1853, eu vou agora entrar no exame dos sete anos que se seguiram,
1853 a 1861. Esta é a idade de ferro da colonização.
Data, se não me engano, de 1853 a criação da Repartição das Terras
Públicas, na qual (perdoem-me os nobres Ministros do Império desse período)
o nobre Ministro da Agricultura teve sempre posição predominante. Nem eu faço
injúria referindo-me assim aos nobres cavalheiros que serviram com S. Exa ..; reconheço-lhes grande inteligência, patriotismo e probidade, mas não podiam entrar
nos detalhes de uma administração nova inteiramente, que precisava de um estudo
exclusivo, e que naturalmente, como os fatos o dizem, ficou a cargo do nobre Ministro da Agricultura. O nobre Ministro era o diretor, o consultor, o fac-totum
das Terras Públicas, e filha das Terras Públicas é a Associação Central da Colonização; são os dois agentes maravilhosos deste último período que estou considerando.
O Sr. Pedréira - Permita o nobre Deputado que declare que quanto aos
atos do meu Ministério, tomo a responsabilidade deles porque foram todos meus.

O SR. OTTONI - Estou bem certo disto; e nada tenho que censurar
ao nobre ex-Ministro, Mas na Repartição das Terras Públicas o nobre Ministro da
Agricultura foi considerado sempre o homem necessário; mesmo quando as necessidades da política o chamavam a outras posições, a Repartição das Terras Públiéas
ficava servida interinamente, e, posso dizê-lo com a própria experiência, sempre
debaixo da direção do nobre Ministro da Agricultura. Foi S, Exa. presidir a Pro·
víncia de Pernambuco, e ficou servida interinamente a repartição ...
O Sr. Sergio de Macedo 574

O empregado competente; o oficial-maior.

O SR. OTTONI - Não digo o contrário. Foi para Ministro da Guerra,
e a repartição ficou do mesmo modo entregue à interinidade.
O nobre ex-Ministro do Império que me dá o aparte não precisava, com
efeito, de novo diretor das Terras Públicas, porque tinha a seu lado o seu colega
para auxiliá-lo na direção daquela repartição. É possível, é provável que na posição do nobre ex-Ministro eu fizesse o mesmo; com toda a confiança que devia
ter no seu colega, e estando este senhor de todos os fios da Administração das
Terras Públicas, melhor podia servir o nobre ex-Ministro, conservando o empregado subalterno na repartição, e auxiliando-se com as luzes de seu colega, como
fez.
Mas, Sr. Presidente, o nobre Ministro da Agricultura conservou a Repartição das Terras Públicas até o ano passado; somente se resolveu a aceitar o lugar
de Diretor da Escola Militar quando estava prestes a criar-se o Ministério da Agricultura, extinguindo-se a Repartição das Terras Públicas. Já na discussão do Voto
de Graças eu disse que, pela parte que o nobre Ministro tinha na política do País,
desde então já S. Exa. bem sabia que serfa atualmente o Ministro da nova repartição.
Assim, foi o nobre Ministro único, exclusivo diretor das Terras Públicas,
se lhe guardaram as devidas atenções, deixando vaga a repartição quando ele estava
empregado em outras comissões, abuso que infelizmente parece que agora tem
lugar, porque os lugares vagos de alguns nobres Ministros não esta-o preenchidos,
nem o do nobre Ministro da Justiça na Alfândega, nem o do nobre Ministro da
Agriculiura: na Escola Militar, quando os nobres Ministros devem achar entre seus
amigos pessoas habilitadas para servir esses empregos, e mesmo porque o emprego
público não é patrimônio de ninguém ... Mas (fixando o Sr. Presidente}, ia chamar-me à questão e com toda a razão eu volto a ela.
Apenas instalada a Repartição das Terras Públicas, o noHre Ministro partiu
para a Europa . . . Não digo bem, não foi depois de instalada a repartição, foi,
segundo creio, logo depois que se lhe decretou o dote de 6,000 contos. (Risadas.)
Pelo Decreto n<? 885, de 4 de outubro de 1856, foi decretado esse fatal crédito,
e o nobre Ministro sem dúvida tinha que dispor as coisas a fim de que o País tirasse
o devido proveito de tamanho sacrifício.
Mas, antes de prosseguir, devo perguntar ao nobre Ministro que vantagens
pecuniárias percebeu por esta viagem. É objeto muito ligado à matéria para sabermos a maneira por que os dinheiros da colonização foram despendidos. Nos balanços eu procurei orientar-me a este respeito, mas declaro a V. Exa. que fiquei às
cegas; os nossos balanços nada dizem. Por exemplo, procurei saber quanto tinham
recebido de ajudas de custo diversos Presidentes de Província de quem tinha certeza que receberam o quádruplo, o quíntuplo ou mais do que lhes era devido ...
O Sr. Sérgio de Macedo - Nego pelos que nomeei.
O SR. OTTONI - Não afirmo ...
O Sr. Sérgio de Macedo - O primeiro foi o Sr. Saraiva, que nada recebeu
de extraordinário.
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O SR. OTTONI - Eu não me referia ao Sr. Saraiva; não quero ser mais
honesto do que considero o Sr. Sarain. Para que há de personalizar? O que digo
é que sei que muitos Presidentes de Províncias, aos quais não acuso, têm recebido de ajuda de custo o quádruplo, o quíntuplo ou mais do que o marcado em lei.
Fui procurar nos balanços, mas achei-me no maior embaraço. Os balanços me
confundiram, ou eu não me soube haver com eles, talvez porque estou há 13 ou
14 anos fora desta Casa; pensei achar por aí, por exemplo, o gasto da viagem do
nobre Ministro, e nada encontrei,
Dizem que muitas vezes essas despesas se fazem por outras verbas, quando
são julgadas convenientes, e não estão prefixadas, marcadas na lei, ou excedem os
limites da respectiva verba. Diz mesmo o público que há uma caixa a cargo do
Consefueiro Oflcial-Maior da Secretaria da Justiça para uns certos extraordinários.
É preciso que os nobres Ministros desmmtam isto, porque interessa o crédito de
todos os Senhores Ministros ...
O Sr. Ministro da Justiça - A respeito do meu Ministério, nego redondamente o fato.

O SR. OTTONI - Creio no que diz o nobre Ministro; creio na sua palavra; mas o nobre Ministro faz bem de res!ringir-se ao seu Mtnlstério; quando hão,
eu lhe pediria que nos apresentasse o balanço da Casa de Correção, onde S. Exa.
deu um corte necessáiio, e então talvez muita coisa se descobrisse! ...
(O Sr. Saldanha Marinho dd um aparte.)

O SR. OTTONI - Se S. E:p. não me faz justiça agora, eu sei fazer-lha;
não sou capaz de duvidar da honestidade do nobre Miílisi:ro da Justiça. (Apoiados.)
Tudo isto se reduz ao desejo de saber quanto pudesse ter custado ao Tesouro a vfagem do nobre diretor das Terras Públicas no ano de 1856 ...
O Sr. Sérgio de Macedo - · É sabido; o Senado permitiu que ele recebesse
o seu subsídio.

O SR. OTIONI - O nobre Ministro responderá; não precisa que o nobre
Deputado me perturbe.
O Sr. Sérgio de Macedo

-

Não o perturbo; é uma simples observação.

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, a notícia do crédito de 6.000.000$,
das facilidades que o Governo brasileiro abria à coionização, agítou na Europa
certa turba de especuladores. Aqui se disse, nessa ocasião, que o mundo eürõpeu
tinha sido dividido, como no tempo de Augusto, em três grandes divisões - a Lusitânia, as Gálias e a Germânia; que cada uma dessas circunscriçÕes foi consignada
a diversos protegidos para as explorarem.
.
Mas; antes de tudo, Sr. Presidente, quero apressar-me a anunciar em algarismos os resultados (entrarei depois nos detaÍhes a que me ia conduzindo este
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tópico do meu discurso) desta nova fase por que passou a colonização - 1853 a
1861.
Pelo relatório do nobre Deputado por Pernambuco, ex-Ministro do Império, em um mapa anexo à página 41, vê-se que, em 1858, havia, nas colônias
de diversas nacionalidades, exceto a portuguesa, nas diversas Províncias do Império, 28.507 colonos. Dos relatórios subseqüentes verificou-se que, no ano de
1859, chegaram 2.979, e em 1860, 3.019. Assim, segundo os relatórios desse
Ministério, temos hoje nas diversas colônias do Império 34.593 colonos.
Ora, como já demonstrei, havia, em 1853, 22.250 colonos; por conseqüência, a diferença, isto é, o resultado ganho nestes sete para oito anos, foi de
apenas 12.343 colonos.
Para isto aceito os dados que estão nos relatórios que acabei de citar,
apesar de que eu podia ter alguns escrúpulos em aceitá-los, visto que a Repartição das Terras Públicas, como para atirar poeira aos olhos do Corpo Legislativo e do País, toma as suas cautelas a fim de que avulte o número de colonos
que entram em cada ano.
V. Exa. quer ver um aviso curioso? Eu vou lê-lo. É dirigido ao Presidente da Província do Espírito Santo pela Repartição Geral das Terras Públicas:
" ... Declaro a V. Exa. que por esta denominação de colono se entende todo estrangeiro que chegar ao Império com ânimo de nele
residir permanente ou mesmo temporariamente, e que, portanto, todos
os indivíduos nestas circunstâncias devem ser relacionados nos referidos mapas."
Já vê V. Exa. que, à vista desta insinuação da Repartição Geral das Terras,
eu, se fosse desconfiado, podia pôr minhas dúvidas a respeito dos números oficiais;
não obstante, eu os aceito. São de fato os colonos que excederam ao número existente em 1853 - 12.343.
Mas, Sr. Presidente, quem sabe que antes dessa época os colonos espontâneos estavam chegando aos milhares, quem sabe que só no Rio Grande do Sul entraram em um ano mil colonos espontâneos, como há de atribuir uma parte, por
mínima que seja, aos esforços da Repartição das Terras Públicas e da Associação
Central de Colonização?
·
Entraram 12.343 colonos em oito anos. Mas quantas dezenas de milhares não teriam entrado se não houvesse Repartição de Terras Públicas e Associação Central de Colonização, mesmo se se deixasse à discreta interferência· dos poderes provinciais e dos pequenos auxi1ios do Governo Geral facilitarem o estabelecimento dos colonos!
No entanto, Sr. Presidente, o que é certo é que esses 12.343 colonosde quem nem metade poderão atribuir à sua intervenção a Associação Central e
a Repartição das Terras Públicas - custaram enormes quantias ao Tesouro ..
A Repartição das Terras Públicas entrou com pés de lã. Em 1853 teve
apenas a consignação de 10:000$; mas logo em 1854 passou a 300:000$. De 1859
para 1860, custou 962:866$482. Dos balanços que compreendem de 1853 a 1857
se vê que a Repartição das Terras Públicas custou ao pobre Tesouro 2,666:837$277.
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Não sei o que custou nos anos seguintes, Sr. Presidente, porque não temos
balanços; o Governo não tem pressa em mandá-los; e, com efeito, é melhor discutir
as teorias do Poder Moderador do que os balanços e orçamentos. Parece-me que será
esta a opinião do Sr. Ministro da Justiça.
Recorrendo ao Orçamento de 1859 a 1860, vemos que se votou a quantia de 1,396:900$; de 1860 a 1861, a de 1,361:440$, e no de 1861 a 1862, a
de 1,194:240$; e somando estas verbas com o despendido até 1859, teremos
6,618:817$277.
Note V. Exa. que eu estou falando somente das consignações votadas
nas leis de orçamento e despendidas. Não falei ainda no crédito de 6,000:000$
a que me referi. O nobre Ministro, no relatório da sua repartição, diz que por
conta deste crédito já se despenderam efetivamente 1,526:480$799, e acrescenta S. Exa. que o crédito está comprometido por contratos que o Governo tem
firmado com diversos empresários e associações.
O relatório é, a este respeito, de uma dubiedade cruel e não diz se ainda
há crédito ou se não há, mas eu creio que todo está guaTdido.

Mas, somando isto com os 6,000:000$, temos gasto com a colonização
8,145:298$046.
Sr. Presidente, eu já descobri a causa do deficit. A causa é o nobre Ministro da Agricultura, Obras Pllblicas e Colonização. Se S. Exa. continuar no
Ministério por mais algum tempo, então no ano vindouro, em vez de um deficit
de 5,000:000$, teremos um deficit de 20,000:000$000.
Mas o certo é que a soma despendida, dividida por 12.343 colonos, dá
apenas para cada um maís 740$.
Ora, eu mostrarei ao nobre Ministro que este algarismo de 700 e tantos
mil réis, para cada coíono, não está longe da despesa que nas coiônias d.o Governo
se tem feito com cada colono.
E não é só esta a despesa feita com os colonos, porque se deve ajuntar
o que têm gasto as Províncias do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e do Rio Grande
do Sul. Se se fizer esse aditamento, se saberá exatamente quanto tem custado ao
Brasil cada um dos colonos vindos nestes últimos anos.
O Rio Grande do Sul, de 1852 a 1856, gastava a módesta soma de
22:000$. Depois dísto, tem gasto mais de 100:000$ em alguns anos; ao menos é
o que consta do relatório do Sr. Antão.
Mas, Sr. Presidente, como é possível que se arranjasse a conta de chegar
para dar colonos por esses preços? V. Exa. vai saber.
Chegadas à Europa as ordens da Associação Central de Colonização, fez-se
imediatamente um contrato de 10.000 colonos com um Sr. Beaucourt de Paris.
Quando não faltava quém se comprometesse a trazer quantos colonos se quisesse,
por menos de 100 francos ou 40$ por cabeça, os contratos se fizeram na razão de
300 francos, importando só esse contrato 1,200:000$ .
No momento em que as primeiras notícias chegaram ao Rio de Janeiro,
V. "Exa. faz idéia da dolorosa impressao que sentiram o nóbre Ministro do Império de então e o nobre Presidente da Associação Central de Colonização, os Srs;
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Marquês de Olinda e Marquês de Monte Alegre, cujos nomes estão na estima de
toda a Câmara e são dignos de todo o respeito. (Apoiados.)
É sabido que o nobre Marquês de Monte Alegre, considerando-se enganado em sua boa fé, abandonou imediatemente a Associação Central de Colonização. (Não apoiados.)
Os Senhores têm a palavra, e terão a bondade de explicar melhor.
Para lá foi o nobre Barão de Muritiba, não menos digno; mas as coisas
se tinham feito de tal modo, que só no ano seguinte S. Exa. pôde pôr cobro à
torrente de mendigos e réus de polícia que os Srs. Beaucourt & Cia. nos enviavam da Europa.
São fatos que estão no domínio da maior publicidade. O nobre Ministro não os negará.
É incontestável que a Associação Central teve de pagar viagem de retorno para indivíduos que tinham sido recrutados por meio da embriaguez, na hora
da saída dos navios, e lançados a bordo pelos agentes. Esses fatos causaram o
maior escândalo aqui e na Europa. E o que consta é que, pretendendo o Governo,
ou a Associação Central, entrar bem no âmago da transação, o Sr. Beaucourt se
abroquelava fazendo insinuações bem graves, de que não me quero Yazer eco.
O que se deu ao meío-dia da Europa com a célebre colonização Beaucourt,
tramou-se igualmente no Norte. Os indivíduos a quem tinham cabido as Germânias
dispuseram as coisas em Hamburgo para que se fizesse um contrato semelhante ao
de Paris. O Dr. Schmidt, que ainda hoje é agente da Associação Central de Colonização, e homem ainda de sua especial confiança, esperava a encomenda oficial
de 10.000 coionos, e já tinha uma grande porção apalavrada; mas com a entrada
do Sr. Barão de Muritiba, em vez da encomenda oficial, foi-lhe o aviso, se bem informado estou, para nos não remeter colonos. O certo é que nessa ocasião as outras empresas coloníais, que estavam acostumadas a receber colonos espontâneos,
achando-se a braços com um concorrente que podia dispor de milhares de contos,
achavam-se nos maiores embaraços.
A Companhia Unüto e Indústria mandou nessa época um agente à Europa para engajar colonos; e havendo quebrado a casa na qual se havia aberto um
crédito à Companhia União e Indústria, o seu agente ficou sem recursos para
fazer os engajamentos. Veio-lhe, porém, ao encontro o agente da Associação Central, e forneceu-lhe colonos a crédito. Assim, embarcaram por conta da Companhia União e Indústria 1.144 colonos, os quais chegaram ao Rio de Janeiro custando 158.323$856, isto é, 138$394 por cabeça, ou mais de 160$ p0t adulto,
fazendo a proporção para os menores.
Ora, Sr. Presidente, é difícil admitir engajamentos de tal preço, quando
nós sabemos que a colônia D. Francisca recebia colonos espontâneos, a muitos
dos quais não tihha que fazer o adiantamento de um vintém; a de São Leopoldo
e outras do mesmo modo. Com um pequeno adiantàmento de 10$ ou 20$ por
cabeça não faltariam colonos; mas, em vez do adiantamento de 10$ ou 20$,
aparece o adiantamento de 138$394, que não podia deixar ao especulador menos
de 100 a 120:000$ de lucro. Os colonos do Sr. Blumenau, incluídas todas 'as despesas da colônia, ficavam, uns por outros, a 88$, e o adiantamento de passagens,
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víveres e ferramentas em 75$034 por cabeça. O que tudo pode verificar no relatório do Comissário do Governo Imperial o nobre Deputado pelo 3<? Distrito do
Rio de Janeiro.
O certo é que a Companhia União e Indústria, tanto como a do Mucuri,
conheceram por própria experiência os benefícios que traria à colonização a Associação Central e a Repartição das Terras Públicas. Pouco antes havi-a eu mandado um agente à Europa a fim de engajar trabalhadores para o Mucuri, e foi
por essa ocasião que pude melhor me informar quanto aso mistérios da santa
irmandade. O Governo da Prússia, quando soube que o Brasil estava disposto a
receber colonos sem escolha, preparou-se para nos mandar seus mendigos e seus
condenados. A imprensa ocupou-se da questão, e em Leipzig apareceu um folheto
publicado pelo Dr. Holtzsendorf, advogado prussiano, relacionado com pessoas
do Governo, e que tem este título - A deportação como castigo nos tempos

antigos e modernamente, e as colónias de criminosos da França e da Inglaterra.
Neste folheto, Sr. Presidente, existe um período notável, que passo a ler:
"Os Estados da América do Sul, principalmente o Brasil e a Confederação Argentina, mostram a séria intenção de adquirir braços europeus para substituir o desfalque que lhes causou o tráfico.
Os meios empregados não podem merecer a aprovação de quem
olha mais para as exigência da justiça do que para interesses puramente nacionais. Logo, porém, que esses países, por meio de outra
legislação, prestarem ao colono eficaz proteção contra as arbitrariedades e despotismo dos grandes senhores, podem os governos alemães,
chegado esse momento, consentir que para ali partam os seus criminosos. Seria, então, aberta via dupla para promover a emigração daqueles criminosos que se tornassem dignos de alguma benevolência,
e que têm sido especialmente induzidos ao crime por grande penúria, ou para tratar de colonização em um próprio territorial fiscal
transatlântico. Então, seria chegado o tempo para que as sociedades
tirar
particulares se incumbissem da solução do duplo assunto
proveito do trabalho dos criminosos, e cuidar do seu bem-estar material."
Eis os colonos que se preparavam para o Brasil.
Primeiro resultado do crédito dos 6.000 contos e da Associação Central.
Dizia eu, Sr. Presidente, que nesta triste ocasião tive a infelicidade de
mandar à Europa um agente contratar trabalhadores, um engenheiro prussiano,
estimável e mesmo respeitável pelo seu bom comportamento e belo caráter, filho
de um dos governadores de Potsdam. Chegando àquela cidade, o Sr. M. Horn
foi mistificado pela polícia, que se encarregou de lhe dar excelentes colonos, e os
tirou das casas de correção e dos asilos de mendicidade.
Assim que chegaram ao trabalho, no primeiro dia, em vez de prepararem a ferramenta, empunharam as armas para me imporem o pagamento de salários duplos daqueles que estavam estipulados nos contratos. Foi-me indispensável empregar a ameaça e astúcia para poder dominar a .situação, e prendi vinte
e tantos. Mandei os cabeças para Caravelas, a fim de serem processados, e dezes580

sete para a Província do Espírito Santo, cedendo-os ao Governo provincial para
serem empregados na estrada de São Mateus, durante o contrato de serviços que
tinham com a companhia, cedendo esta a favor da Província os adiantamentos
que tinha feito.
A história destes colonos é conhecida mesmo na Camara e no País: povoaram as cadeias, desde a Bahia até Petrópolis, e um célebre agente que o nobre Ministro mandou ao Mucuri e que lá foi anarquizar a minha colônia, como
depois exporei, encontrou esses prussianos da Bahia até Mucuri, como disse em
seu relatório à Repartição das Terras Públicas, ou antes, ao nobre Ministro. A
polícia do Espírito Santo é que dá excelentes notícias deles, e já nesta tribuna se
mencionou o interrogatório feito a um dos tais. Perguntado sobre seus meios de
vida quando emigrou, declarou que estava cumprindo uma pena em conseqüência de haver falsificado bilhetes do Banco de Berlim. Isto consta da Secretaria
da Polícia do Espírito Santo, no tempo em que era ali Chefe de Polícia o Sr. Alencar Araripe. A história destes colonos foi publicada na Europa, e a Gazeta de Viena,
em artigo em que, aliás, se censurava a administração da Companhia do Mucuri,
referiu o fato nestes termos:
"Eu mesmo conversei cá no Rio com um sujeito de Potsdam, que
me contou ter ele estado preso por vadiação na cadeia policial, e isto
no momento em que naquela cidade se procuravam trabalhadores
para o Mucuri. Um mancebo, hábil arquiteto, havia sido engajado
pelo Sr. Ottoni debaixo de condições muito favoráveis, uma das quais
era que ele trouxesse certo número de trabalhadores alemães. Como
não se pudesse efetuar isso sem dificuldades, teve aquele mancebo
a lembrança de se pôr em comunicação com a polícia de Potsdam, e
de fazer indiciar sujeitos cuja remoção devia ser desejável às autoridades. Assim, pois, foi engajado o conteúdo das cadeias policiais e o
seu apêndice, para estes sujeitos acompanharem o arquiteto na sua
viagem, e para encontrarem no Brasil serviços mediartte bons jornais.
Podem imaginar qual foi a súcia que deste modo se reuniu! O sujeito que me contou estes pormenores tinha pertencido àquela súcia;
e ajuizando do resto por esta amostra, é deveras para admirar que
uma colonização de tal gênero não acabasse muito pior ainda. Já
durante a viagem por mar, passou o jovem arquiteto por incríveis
sofrimentos, causados pelos seus futuros inferiores; e certamente
ele se terá arrependido amiudadas vezes de se ter incumbido destes
engajamentos. Sujeitos ainda muito piores forneceu o agente Beaucourt em Paris. Em uma palavra, ajuntou-se aí uma povoação colonial no gênero da Sibéria e em Botany Bay. Não havia quem quisesse
trabalhar; tinham eles julgado que bastaria apanhar o ouro e os diamantes pelas estradas; as cachaçadas e as brigas tornaram-se ordem
do dia."
Com estes trabalhadores mandou-nos a polícia de Potsdam um vigia,
o Sr. C. Schutz, conhecido por muitos trabalhadores como empregado da polícia naquela cidade. Este homem apareceu no Mucuri, e, como eu o não quisesse
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empregar. veio para o Rio. voltou para o Mucuri, e ultimamente lá se achou com
o agente do ex-Ministro, a quem me hei de referir mais largamente.
De volta à Corte, o policeman prussiano, que tinha vindo da Europa encarregado de espionar a Companhia do Mucuri, foi recomendado à Associação
Central pelo agente do Sr. Ministro, o Dr. Lallemant. Achou-se, pois, empregado
como agente da Associação Central, e aí colocado pelo agente subvencionado
pelo Governo Imperial, um agente da polícia prussiana que ao Governo da Prússia
deve muito bem ter informado a respeito de todos os segredos da Associação
Central.
O certo é que, por mim denunciado, Schutz somente deixou o serviço
da Associação Central quando, segundo constou, um certo padre lazarista assentou de fazer esta bela catequese. O Sr. C. Schutz batizou-se católico, e se disse
que ia ordenar-se padre para entrar em não sei que congregação. É, Sr. Presidente,
este agente da polícia de Potsdam que merecia toda a confiança da Repartição
das Terras Públicas.
Chegou ao Espírito Santo em dezembro de 1859 uma porção de colonos
mandados pelo Governo.
Estes colonos fizeram exigências as mais desarrazoadas, afixaram pretensões que era impossível satisfazer. O Presidente da Província, que era o Sr. Leão
Velloso, teve de recorrer à força para os acomodar, e, indagado o fundamento
das cerebrinas exigências, eles declararam que era o agente da Associaça:o Central,
Carlos Schutz, que os tinha advertido de que o Presidente da Província tinha
ordem para condescender com todos os desejos dos colonos. Os fatos foram comunicados pelo Presidente à Repartição das Terras Públicas, que respondeu dever ser
tudo inexato, visto que a Repartição das Terras Públicas tinha toda a confiança no
espião de Potsdam.
Sr. Presidente, quando a polícia prussiana estava nestas investigações,
o público deve saber o triste espetáculo que davam na Europa os nossos agentes.
Como o pão-de-ló não pôde chegar para todos, começaram os agentes
brasileiros, e até um nosso cônsul, a escrever as maiores infâmias contra o Brasil.
Os tribunais de Berlim e de outras cidades da Prússia tiveram de conhecer de processos os mais escandalosos.
Em um dos debates, acusado um indivíduo de haver caluniado um agente
brasileiro, dos favoreci"dos, o advogado do acusado se defendeu com a circunstância atenuante de que o Governo brasileiro tinha procedido com tal precipitação
e tão pouco critério que até ao Dr. N. tinha condecorado. Por este até, veja V. Exa.
a conta que merece na Europa o agente da Associação Central da Colonização!
No Correio Mercantil de 10 de janeiro de 1860 vem um artigo traduzido
do Spener Zeitung de 16 de novembro de 1859. Neste artigo, depois de se informar
aos leitores que o Sr. Sturtz era acusado por haver caluniado, na Gazeta Nacional
e na Gazeta Prussiana, ao Dr. Glaber, atribuindo-lhe negociações indecorosas com
a legação brasileira, refere-se que o advogado do acusado havia censurado condecoraçoes concedidas a indivíduos indignos e os prêmios com que alguns agentes
foram enriquecidos pelo Governo do Brasil.
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Eis o artigo:
"Depois de informar que Sturtz era acusado por ter caluniado na
Gazeta Nacional e na Gazeta Prussiana ao Dr. Glaber, ao qual atribuiu
negociações indecorosas com a legação brasileira, em virtude das quais
deixou o Dr. Gabler de ser presidente da Sociedade Central de Berlim,
diz o advogado do acusado que ele havia censurado as condecorações
a indivíduos indignos e os prêmios com que alguns eram enriquecidos
pelo Governo brasileiro, o que havia escandalizado a Alemanha etc."
Publicou-se isto em um jornal da Corte, e ficou em silêncio o Ministério,
sem que nenhuma explicação e nenhuma informação se desse. Estes fatos provam
o jogo de misérias posto em cena na Europa por amor dos 6.000.000$.
Sr. Presidente, eu vejo que preciso encurtar as proporções do meu discurso
porque a hora se adianta. Vou expor os sacrifícios que custaram as antigas colônias formadas com colonos espontâneos, ou discretamente auxiliados pelo Governo e as colônias do glorioso reinado da Repartiçtro das Terras Públicas.
Entre as colônias do Rio Grande do Sul, a de São Leopoldo custou
55:000$, segundo o relatório do Sr. Cansanção, em 1854, e tem hoje 15.133 colonos, vindo a importar, por cabeça, hoje, em 33$043. Esta colônia já exporta
mais de 88:000$ an\.lais de produtos de sua indústria; deve importar OtJtro tanto,
e já deve, portanto, contribuir para o Estado com tão avultada soma de impostos,
que já paga exuberantemente o preço que custou.
As colônias São Leopoldo, Santo Ângelo, Nova Petrópolis, Santa Maria,
Forquilhas, Torres, Santa Cruz, e Pedro 11, gastaram, do cofre provincial, segundo
o relatório do Sr. Antão:
até 1858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385:816$625
do cofre geral, Santa Cruz e outras . . . . . . . . . .
91:688$122
dito, São Leopoldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500:000$000
Custo geral das colônias do Rio Grande
até 1858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977:554$747
E como contêm essas colônias, segundo os mesmos relatórios, 20.493 colonos, vem cada um a custar menos de 50$ por cabeça.
Na colônia Blumenau, conforme o cálculo do Sr. Pedreira no relatório
de I 859, custara cada colono, para ser estabelecido, 88$000.
Na colônia D. Francisca, segundo a mesma autoridade, 50$000.
Peço também ao nobre Ministro que verifique as contas que tem dos
colonos que se acham ainda estabelecidos no Mucuri, em número maior de 600,
e verá que não custaram mais de 100$ por cabeça.
Citarei mais a colônia Pedro 11, da Companhia União e Indústria, se bem
que esta seja no último período, mas cito-a porque a sua administração não está
a cargo do Governo. Vejo, pelo último relatório, que a despesa total da colônia
vem a ser 225:489$021, que, divididos por 144 colonos, dão 197$180 por cabeça.
Note V. Exa. que chegaram a este preço os colonos da União e Indústria. apesar da enorme quantia de 158:323$866, que foi paga pela remessa de
colonos, não devendo custar nem 30:000$; mas, .apesar disto, estes colonos
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custaram apenas 197$ por cabeça, porque o Governo não se intrometeu no estabelecimento da colônia.
Vejamos agora as colônias fundadas pelo Governo nesta última desgraçada.
fase da colonização. O nobre Ministro, no seu relatório (V. Exa. há de permitir
que eu diga no seu relatório, porque, pelo que diz respeito à colonização, ao menos,
tudo que aqui está escrito neste relatório é seu; V. Exa. nunca deixou de ser o Ministro das Terras Públicas), diz, pois, estas palavras, que escaparam ao correr da
pena:
"O pouco tempo que mediou entre r:1inha nomeação para o cargo
de Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura; Comércio e Obras Públicas e a apresentação deste relatório não me permitiu oferecer-vos um trabalho mais completo e digno de vossa ilustração, sendo forçoso aceitar o que achei já preparado."
O nobre Ministro me permitirá que eu note ser manifesta a imodéstia destas palavras, com as quais S. Exa. denunciou o defeito do trabalho que diz ser dos
seus antecessores. Na verdade o relatório e os anexos, no que diz respeito à colonização, deixam muito a desejar, porque nem ao menos nos dão idéia aproximada
do estado da colonização nos seus diversos serviços, nos seus diversos pontos.
Dir-se-ia que foi escrito calculadamente para nos induzir, sem discussão, a vetar
os 1,300:000$ do crédito ordinário, e deixar aberto o extraordinário dos
6,000:000$.
Eu vou provar esta proposição.
Nos relatórios anteriores, quando se tratava a respeito de colônias dizia-se
colônias do Governo Geral e Provincial; assim é a especificação do relatório
de 1859; daí em diante diz-se só - colônias do Governo. Quem lê pensa que todas
são colônias da Associação Central de Colonização e da Repartição Geral das
Terras Públicas. Tudo está englobado no relatório, e quando se desce aos detalhes acerca de cada uma das colônias, não se encontra a menor informação.
Ora, eu convido o nobre Ministro a fazermos, neste momento, um passeio à colônia de Santa Leopoldina. O nobre Ministro não pode agora alegar que
são seus antecessores. No relatório atual estão copiadas textualmente palavras
assinadas pelo nobre Ministro, diretor da Repartição das Terras Públicas no ano
de 1860, a respeito desta colônia. Dizia S. Exa.:
"As terras são férteis, e a colônia prospera, mormente a respeito
de gêneros alimentícios . . . À vista do exposto, pode-se dizer que
esta colônia compensará, em época não remota, os sacrifícios que
com ela despende o Governo Imperial, oferecerá um atrativo ao comércio de Minas, atrairá emigração espontânea que venha gozar do
seu bom clima e da fertilidade de suas terras."
Isto era repartição do que o nobre diretor da Repartição das Terras Públicas já tinha dito anteriormente, e é o que agora se repetiu por outra frase. Não
nos diz, porém, o relatório uma palavra quanto ao custo da colônia de Santa Leopoldina, não vejo informação alguma. Eu estava persuadido de que, com efeito,
a colônia de Santa Leopoldina oferecia condições de prosperidade em razão da
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l'crtilidade do seu solo, que em um dos relatórios anteriores se disse que era tão
lcrtil como as margens do Nilo.
Mas, Sr. Presidente, qual não foi o meu assombro quando um meu amigo
me apresentou o relatório que o Sr. Barão de Tschudi dirigiu ao Sr. Cansanção de
Sinimbu acerca da colônia de Santa Leopoldina, na Província do Espírito Santo!
Qual não foi o meu assombro quando, vendo devidamente honrado no relatório
do nobre Ministro e no da Repartição das Terras Públicas o digno Ministro da
Confederação Suíça, o Sr. Barão de Tschudi - pela imparcialidade com que
havia reduzido ao seu justo valor as pretensões exageradas de muitos dos seus
próprios compatriotas colonos parceiros da Província de São Paulo - guardou
o Governo absoluto silêncio quanto ao relatório igualmente minucioso feito pelo
Sr. Barão de Tschudi acerca da colônia de Santa Leopoldina!
O que se passava na colônia de Santa Leopoldina fui sabê-lo, e o digo com
mjgoa, ouvindo traduzir da Gazeta Oficial do Conselho Federal da Suíça o importante relatório do Sr. Barão de Tschudi, que, se o tempo permitisse, eu o leria
todo à Câmara.
'
Começa o Sr. de Tschudi por censurar da maneira a mais terminante
a escolha da localidade da colônia. Diz, é observação que não me tinha ocorrido,
mas que entra pelos olhos, que a região do Espírito Santo, dividida em três ·seções, contém duas de incontestável fertilidade e como tais conhecidas: a do Norte,
desde Santa Cruz até o Mucuri, compreendendo o rio Doce; a do Sul e Benevente,
até ltabapoana, compreendido o Itapemirim.
Observador profundo, uma simples vista de olhos bastou para que o Sr.
Barão de Tschudi pudesse descrever magistralmente estas duas seções, como descreve tudo que observa.
Com efeito, essas duas seções, compostas de terrenos de aluvião, produzidos pelos vales dos dois grandes rios, Doce e Itapemirim, e também do Itabapoana, têm adquirido incontestável celebridade, ao passo que a seção central,
onde o espinhaço da serra do Mar vem até a costa, no porto de Vitória e de GuaraparL não tem terreno apropriado para cultura. E em verdade, todos nós sabemos
que nas vizinhanças de Vitória o terreno é o mais ingrato possível, e não pode
deixar de ser, porque a serra vem até o mar. Só o Governo é que não soube disto, e,
em conseqüência, colocou a colônia em um lugar onde o cafeeiro, no fim de dois
anos (diz o Sr. Tschudi, informação de vista em que creio de fé), no fim de dois
anos morre, porque as raízes não podem penetrar no solo, havendo apenas uma
crosta de terra vegetal, que, feitas as derrubadas, as chuvas lavam, deixando um ter·
reno coberto de areia e escabroso, que nada produz.
A administração desta colônia, diz ainda o Sr. Barão de Tschudi no relatório que o governo suíço ali publicou, é tristíssima; S. Exa. diz que designam
esta colônia pelo nome de colônia dos Mistérios; os gêneros alimentícios produzem ali tão pouco como o café. Diz que não viu pé de milho que tivesse mais de
três palmos de altura, e que os colonos, especialmente os suíços, no momento
em que não tiverem o socorro das diárias que com mão pródiga o Governo lhes
continua, se retirarão, bon gré, mal gré, da colônia.
O nobre Enviado Extraordinário da Suíça, que tão severo foi para com

585

os seus patrícios das colônias de São Paulo, justifica os da colônia de Santa Leopoldina, e lhes achou desculpa mesmo quando lhe disseram que, se os não mudarem para outra colônia, virão para a Vitória, ainda que sejam fuzilados, porque
antes querem ser fuzilados na Vitória, do que ver morrer os filhos à fome na colônia de Santa Leopoldina.
Eu dou tanta importância a este relatório do Sr. de Tschudi, Enviado
Extraordinário da Suíça, que hei de solicitar a sua publicação no Jornal do Commercio, que, espero, se prestará a colocá-lo em seguida a este meu discurso, para que o
público saiba o que a Repartição das Terras Públicas lhe quis fazer ignorar.
Mas, Sr. Presidente, quanto custa esta colônia ao Governo? Já disse, nem
palavra se sabe! Procurei informar-me, e por muito favor obtive uma tabela das
despesas feitas na Província por esta conta de junho de 1859 até setembro de
1860.
Note V. Exa. que a colônia tem atualmente, segundo o relatório deste
ano, 1.013 colonos. Então,. na ocasião dessas despesas, tinha, se não me engano,
400 ou 500 e)antos; no e'ntanto, vê-se por essa tabela, cuja autenticidade posso
garantir, que 'a colônia de Santa Leopoldina cus.tou-nos, nesses. quinze meses referidos, 198:508$147, incluindo-se nesta soma a quantia de 70:901$147 de medição de terras e demarcação de prazos.
Tem havido diversas turmas de engenheiros demarcando os prazos na
colônia; mas há sempre equívocos e reclamações. Fazem-se contratos a respeito
da demarcação de duzentos, trezentos prazos, mas esses contratos, já se sabe,
são papéis ocultos; nenhum vem aqui! Consta-me que se fizeram contratos para
a medição de duzentos ou trezentos prazos nessa colônia; que o feliz empresário
que se encarregou dessa medição por empreitada havia ganho, líquido, para seus salários, deduzidas todas as despesas, cerca de 8:000$ por mês. Devo acreditai que
assim foi, à vista do algarismo de 70:901$100 despendidos com o serviço das
medições em quinze meses.
Devo dizer a V. Ex a. (dirigindo-se ao Sr. Ministro da Agricultura) que
também dividi os prazos de meus colonos lá no Mucuri. V. Exa. mandou para
ali uma comissão para tomar conta dos estabelecimentos que foram da companhia, e poderá verificar os mapas que apresentei. Nas vizinhanças de Filadélfia
cada um tem seus rumos, seus marcos; todos sabem o que é seu. E sabe V. Exa.
quanto me custou a divisão de cada prazo? Custou-me 50$, fora o salário do
engenheiro, que ganhou 250$ por mês sem comedorias, e se julgava bem pago.
É verdade que a administração do Mucuri está condenada, não podia servir!
Mas, Sr. Presidente, na falta de dados para poder avaliar quanto custa
a colônia dos Mistérios, eu tomo um termo de proporção. Se. ela custou 198:000$
de julho de 1859 a setembro de 1860, pode-se dizer que em cinco anos terá custado 859:020$910.
E estas não são as despesas únicas da colônia, porque a base que tomei
é a despesa feita ali; a colônia, porém, fez grande despesa com a passagem de mil
colonos que para lá foram, e não custou cada um 100$, porque o primeiro núcleo era de colonos de Ubatuba, e dos quais o Governo tomou a si toda a dívida;
não sei se andou por 30:000$ ou 40:000$ (cerca de cem colonos) a dívida do
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proprietário que os tinha a seu serviço; eram colonos de parceria. Outros colonos
foram da Associação Central. Mas, dando o preço de 100$ por cada um, o que é
dar muito pouco, aí temos mais 100:000$, ou mais. Assim, pois, calculando pelo
que sei, aí estão mil contos por mil colonos, isto é, 1:000$ para cada colono da colônia fundada, administrada pelo Governo, que ultimamente, achando-se embaraçado com a sua administração, mandou buscar para seu diretor um de meus colonos espontâneos do Mucuri, o Sr. Barão ...
Um Sr. Deputado - Não é o diretor da colônia.

O SR. OTTONI - Estava demitido, mas era o diretor até pouco tempo.
Mas, Sr. Presidente, não é só da colônia de Santa Leopoldina que posso
dar informaçoes; de algumas outra colônias posso explicar à Câmara como têm
sido administradas e quanto têm custado. Posso falar com o próprio testemunho
da colônia militar do Urucu.
Pelo relatório do comissário do Governo que lá foi, o Sr. Sebastião Machado Nunes, a colônia tinha, em 1859, 232 colonos. E só por intermédio da
Companhia do Mucuri a administração da colônia do Urucu tinha recebido, até
31 de março último, 158:242$958.
Ora, esta soma não é a importância real das despesas feitas com a colônia, pois que cumpre adicionar-lhe o preço da passagem de todos os colonos daqui até o Mucuri, até a colônia, porque foram transportados à custa da Companhia
do Mucuri, sem que ela recebesse um real, assim como foram transportados durante
alguns anos bagagem, víveres, e tudo quanto precisou a colônia do Urucu, de modo
que não importa este socorro somente em 20 ou 30:000$. Avaliando, porém, somente em 20:000$ o socorro recebido da Companhia, a colônia estará custando
178:242$958, afora os exercícios findos. Assim, teremos para cada um dos 232
colonos a quantia de 755$ 612.
Ora, Sr. Presidente, veja V. Exa. nos dois modelos de colônias do Governo e de que· pude dar notícia, veja quanto custam. Ainda a colônia do Urucu
serve para alguma coisa; não é preciso ser removida, uma vez que dêem eficaz proteção aos infelizes habitantes do Mucuri, inclusive os colonos. A colônia do Urucu
tem vida, e pode continuar nesta hipótese; mas a colônia de Santa Leopoldina,
no momento em que cessarem as diárias aos colonos, desaparece, e desaparecerão
com ela os mil contos que lá foram enterrados!
. E, no entanto, Sr. Presidente, o nobre Ministro está enamorado desse sistema de administração de colônias por conta do Governo.
No relatório do nobre Deputado pelo 3<? Distrito da Província do Rio de
Janeiro, que eu já tenho citado, e em que deu testemunho da prosperidade daquele estabelecimento, referiu S. Exa. que o instituidor da colônia desejava passar ao
Governo a sua propriedade, e que o informara do cômputo das despesas efetuadas, que vinham a ser: 20:000$, que disse ter trazido da Europa, 80:000$, que recebera do Governo como empréstimo, e 15:000$, que lhes foram entregues para
estradas, ao todo 115:000$. Com esta quantia havia o Dr. Blumenau levado a
colônia ao ponto de prosperidade descrita em sua frase brilhante e verdadeira
pelo nobre Deputado pelo Rio de Janeiro.
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Note-se que nessa soma estavam compreendidas várias parcelas que não
se referiam à despesa efetiva na colônia, mas a prejuízos que sofrera o empresário em outros lugares, e que considerava motivados pela sua residência naquele
estabelecimento, como, por exemplo, o prejuízo de um navio que se perdeu em
ltajaí, no valor de 4 a 6:000$.
Eu agora vou referir-me ao relatório do Sr. Brusque, onde tenho bebido algumas luzes a respeito da compra desta colônia. Vejamos as condições com que foi
realizada a sua aquisição.
O Governo comprou as terras que tinha o instituidor por 120:000$ ,
pagando-se da quantia que lhe emprestara e voltando-lhe 35:000$. Segundo colijo do mencionado relatório, o Sr. Blumenau tem de haver dos colonos os adiantamentos que lhes fizera, 60:911$040. Já se vê que não fez mau negócio.
Se se tratasse de dar um prêmio ao Sr. Blumenau, eu não faria o mínimo
reparo, pode ser um homem que sacrificou o seu tempo, a sua saúde, o seu pequeno capital, e que conseguiu criar uma colônia que pode aparecer no meio das vergonhas da colonização, dirigida como tem sido pelo Governo.
Eu seria, pois, o primeiro a aprovar um prêmio que por semelhante motivo
se conferisse ao Sr. Blumenau. Mas, comprar esse belo estabelecimento por quatrocentos por cento do seu custo, para ser administrado por conta do Governo, foi
querer que se reduzisse, dentro em pouco tempo, a outra colônia de Santa Leopoldina, embora esteja por ora incumbido da sua diretoria o Sr. Blumenau, com ordenado de 4 ou 6 :000$ ; porque estou certo de que, desde o momento em que realizar a cobranya do que se lhe deve, se retirará da colônia (e estará assim em seu
direito), e teremos uma nova colónia dos mistérios.
A colônia D. Francisca, que até 1854 prosperava sem gastar um vintém
dos cofres públicos, não sei se será comprada para ser também administrada pelo
Governo, que já hoje faz com ela não pequena despesa, pois no mesmo relatório
vejo que se gastou, em um semestre do ano próximo passado, a quantia de 55:000$
com uma estrada para comunicação dessa colônia com a Província do Paraná. Consta mais, desse documento, que se dá uma subvenção mensal de 3:000$.
Tudo isto poderá ser bom, contanto que o Governo não compre a colônia; se comprar, veremos reproduzida mais uma colônia dos mistérios.
Nada sei a respeito da colônia do Rio Novo.
Sr. Presidente, tendo feito o histórico da colonização nas três fases em que
a considerei dividida, suponho que a Câmara terá concordado comigo que, infelizmente, a Prússia tem razão a respeito da Associação Central de Colonização, e que
eu também a tenho a respeito da administração que se tem dado à Repartição das
Terras Públicas.
Acerca destes pontos nada mais direi; mas tenho necessidade de pedir
à Câmara permissão para fazer uma pequena excursão com o nobre Ministro dos
Negócios da Agricultura pelo Mucuri.
Se a ütmara tiver um pouco de paciência, e atender ao estudo que com
o nobre Ministro vou fazer das colônias do Mucuri, e sobretudo de um panfleto
que foi publicado na Alemanha acerca do Mucuri, por um agente do nobre Ministro, chegará ao conhecimento das verdadeiras causas que trouxeram essa deplo588

rável discussão que houve na Câmara dos Deputados da Prússia, e outras misérias e afrontas que o Governo brasileiro tem suportado silencioso. Se a Câmara
tiver a bondade de me conceder benévola audiência, ficará sabendo o infeliz e
vergonhoso romance da missão do Sr. Cavalheiro Meusebach, enviado prussiano
que esteve recentemente nesta Corte, e de quem os relatórios de S. Exas. nos
falam de um modo misterioso, e como que a medo. Entro, pois, na questão Mucuri
quanto ã colonização.
Pelo que se tem escrito aqui e sobretudo na Europa, deve ser geral a convicção de que o vale do Mucuri é um açougue em que morrem um sem-número
de colonos, nao somente em conseqüencia das epidemias e moléstias endêmicas,
como em conseqüéncia da sua má administração. Ora, Sr. Presidente, eu vou tranquilizar a Camara e o País com dados fornecidos pelos relatórios do Governo,
e referência a documentos que estão em poder do Governo.
Para demonstrar a salubridade do Mucuri vou provar quão insignificante
é a mortalidade que ali se tem dado. Servir-me-ei para isso de alguns mapas do
relatório dos Srs. Conselheiros Almeida Pereira e Sérgio de Macedo. Do anexo
(J) do relatório de 1860, à página 50, vê-se que a Companhia do Mucuri importou,
somente por contrato com o Governo, de 1856 a 1858, 1.237 colonos. Do relatório de 1859, à página 71, vê-se que entraram mais para o Mucuri, por conta
do Governo, 303 colonos da Associação Central de Colonização. Dos documentos entregues ao Governo Imperial com o arquivo da Companhia, consta que
a Companhia introduziu mais 82 colonos, como tudo se vê do seguinte mapa:

Relatório (pág. 50) do Sr. João de Almeida Pereira ( 1860)
Com subvenção: colonos introduzidos pela Companhia .. .
Ditos, sem subvenção, no ano de 1855 . . . . . . . . . . . . . .
Associação Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.237
82
303

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abate-se: que por permissão do Governo ficaram no Rio de
1aneiro, em dezembro de 1857, pertencentes à galera Paimira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .. · . · · · · · · · · ·

1.622

Entraram para o Mucuri (entre estes compreendem-se cem
trabalhadores de Potsdam, que tiveram o seguinte destino,
como se vê às fls. 19 do meu relatório de 1860) ....... .
Cedidos gratuitamente ao Presidente do Espírito Santo .. .
Remetidos presos para Caravelas . . . . . . . . . . . . . ·.... .
Pagaram suas passagens e retiraram-se ( *). ........... .
Fugiram devendo à Companhia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Faleceram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224

1.398
11
7

50
22
10
100

Restam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(*

1.298

)0 meu caluniador, comissário-agente do Sr. Man0el Felizardo, diz, na sua primeira carta a

S. Exa., onde a Bahia vem encontrando queixosos do Mucuri. São estes.
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Abate-se segundo o mapa n<? 4, anexo ao relatório de 1860
pág. 87: colonos que entraram na hospedaria da Associação
vindos do Mucuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·

393

Como consta da Secretaria e do meu relatório de 1860, à
pág. 19, são portugueses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

393

756
542

Alemães, fnmceses e suíços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recebeu o Governo Imperial: colonos de Filadélfia e Santa
Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Abatendo-se os portugueses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Alemães, franceses e suíços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

605
67
538
4

A mortalidade do Mucuri é absolutamente nula comparada com a da colônia D. Francisca, nos primeiros anos de sua existência, como melhor pode informar o nobre· Deputado pelo 39 Distrito do Rio de Janeiro; que ali foi como
comíssário do Governo. No mapa acima, por simplificar a questão, eliminei os
portugueses, porque não tem havido queixas, senão elogios à administração da
Companhia do Mucuri.
O relatório feito pelo Sr. Sebastião Machado Nunes, comissário do Governo, confirma em parte o que dizem os mencionados algarismos.
Representa o n<? 4 a diferença entre os nascimentos e óbitos havidos no
Mucuri, não considerando o número de colonos saídos à formiga.
Cumpre notar que, por ocasião da epidemia de tifo, que reinou de outubro de 1858 a marÇo de 1859, morreram 38 colonos em Santa Clara, sendo que
os nascimentos deram para fazer face a esses óbitos.
De forma que a estatística comparada dos colonos que eu entreguei ao
Governo no Mucuri, e as estatísticas dos que entraram e saíram, balance::tdàs,
anulam absolutamente a mortalidade suposta do Mucuri, porque os lugares dos
mortos não são tantos que não tenham sido preenchidos pelos nascimentos.
Já se vê, pois, que o Mucuri não é esse país doentio, desgraçado, onde
branquearam a terra os ossos de centenas de homens, como o agente do nobre
Ministro escreveu na Europa ...
Mas quem é esse agente do nobre Ministro? É o que a Câmara vai ver,
e reconhecerá a Câmara como o assunto das presentes interpelações se prende
a quanto se tem escrito e discutido acerca do Mucúri.
Em fevereiro de 1859, apareceu-me no Mucuri um homem, o Dr. Lallemant, declàrahdo-se comissário do Governo Imperial para examinar a colônia:
era uma inspeç[o.
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Eu muito o desejava, e assim o tinha feito saber ao nobre Ministro, para
que o País soubesse pelo testemunho de outros o estado daquela empresa e de suas
colônias, e tivesse outra fonte de informações além dos meus relatórios.
Como eu pretendia dar largo desenvolvimento às colônias, e para esse
fim tinha de apelar para o Estado, era mister que o Governo mandasse, por agentes seus, visitar e inspecionar o Mucuri. Ao Sr. Conselheiro Carlos Carneiro de
Campos, Presidente de Minas, solicitei que o fizesse, e em conseqüência de pedido
de S. Exa., em 1858, o Sr. Cansanção de Sinirnbu, quando Presidente da Bahia,
esteve de viagem para aquelas regiões.
Quando, pois, o Dr. Roberto Avé Lallemant me apareceu no Mucuri,
tendo-me antes na Corte anunciado uma visita, eu, que sabia ser ele agente subvencionado pela Repartição Geral das Terras Públicas, entendi que era o comissário do Governo tantas vezes por mim solicitado.
Peço perdão à Câmara de ocupar sua preciosa atenção com a minha individualidade; mas vejo-me obrigado a pedir-lhe ainda que tenha a bondade de conceder-me alguns instantes. O que eu sofri do Sr. Lallemant, agente do nobre Ministro, todo o mundo sabe, e com que cores carregadas esse homem pintou o
Mucuri: os colonos sucumbindo à fome, aos maus tratos, à peste, e a não sei que
mais.
Chegando o Sr. Dr. Lallemant à barra do Mucuri, que não é ponto coloníal, e aí encontrando fugitivos 30 colonos da Associação Central, que haviam
abandonado a colônia no próprio dia em que ali tinham chegado, tendo recebido víveres para quinze dias, e não tendo querido nem ao menos ver os lotes de
terras que lhe eram destinados, e estando alguns destes prófugos atacados de febres intermitentes, de que três faleceram, foi esse espetáculo bastante para que
o agente do nobre Ministro, antes de chegar à colônia, antes de ver-me, fizesse
ao Governo as comunicações mais absurdas e mais apaixonadas, dizendo que
no Mucuri não se colonizava, mas que se assassinava. Era isto no mês de fevereiro
de 1859.
O nobre Deputado por Pernambuco, então Ministro do Império, fez o que
eu faria em tais circunstâncias: nomeou um comissário, o falecido Lachmund,
para ir inspecionar a colônia, e o novo comissário ali me apresentou as ordens
de S. Exa. Era isto em dias de março, depois que o Sr. Lallemant, durante mais de
um mês, havia ateado a discórdia no Mucuri, sobretudo proclamando aos colonos
que a Companhia estava quebrada, e que, tendo de abandonar aquelas regiões,
era preciso que se ar1tecipassem os colonos a abandoná-las, e para esse .fim, em
nome do Governo, como verificou o inquérito a que depois procedeu no Mucuri
por ordem do Governo o digno Sr. Sebastião Machado Nunes, a todos os colonos
oferecia terras e vantagens no Rio Grande.
Em tais circunstâncias, entreguei-me ao destino, e deixando as colônias
à discrição do comissário ostensivo do Governo Imperial, o falecido Sr. Lachmund,
ordenei aos meus agentes que tudo lhe franqueassem e cumprissem as determinações do comissário do Governo.
O Sr. Sérgio de Macedo - É exato.
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O SR. OTTONI - Feito isto, corri para o Rio de Janeiro, ardendo em desejos de saber donde me vinha o raio que ameaçava fulminar-me.
Chegando ao Rio de Janeiro, fui, primeiro que tudo, procurar o digno
Presidente do Conselho do Ministério de 4 de Maio, sob cuja administração havia
daqui partido o Sr. Lallemant, em comissão para o Mucuri. Comecei por pedir
licença para queixar-me de que S. Exa. mandasse como comissário do Governo
ao Mucuri um homem que lá se havia apresentado na evidente intenção de anarquizar as minhas colônias. O nobre Marquês de Olinda ficou maravilhado das
minhas palavras, e asseverou-me que tal homem não havia ido ao Mucuri por ordem
do Governo! ...
Eu acredito e respeito, como devo, a palavra deste venerável ancião; mas
o caso era tão grave que senti necessidade de ainda me dirigir a outros seus colegas
no Ministério. Todos me disseram que o Dr. Lallemant não tivera comissão alguma
do Governo para ir ao Mucuri!
As idéias se me baralharam. Chego à Casa, e, passando a ler os papéis
que o meu procurador tinha recebido em minha ausência, acho uma comunicação do nobre Ministro do Império remetendo-me, por cópia, uma carta do Dr.
Lallemant, que se achava no Mucuri, não à Repartição das Terras Públicas; não
ao nobre Ministro do Império de então, hoje Deputado por Pernambuco, mas
ao nobre Ministro da Guerra de então, atual Ministro da Agricultura, o Sr. Conselheiro Manoel Felizardo de Souza e Mello. Começava a memorável epístola
por estas palavras: "V. Exa. é o culpado de eu estar no Mucuri! ... "
Então, um raio de luz me iluminou a mente, e eu vi que o nobre Ministro, sob as aparências da maior cordialidade, inculcando as melhores disposições
para proteger a Companhia do Mucuri, estava cavando solapadamente a sua ruína
e a do seu diretor.
A consciência não me acusava de culpa, à exceção de alguns pecados que
me honro de ter cometido nesta tribuna, negando pão e água ao Ministério de 13
de Março de 1848 . . . O meu espírito se perdeu em conjeturas . . . O que estava
para mim fora de dúvida era que o Dr. Lallemant era um agente mandado pelo
nobre Ministro, o Sr. Conselheiro Manoel Felizardo de Souza e Mello.
Depois de ter dado ao Governo as explicações convenientes e de ter escrito para o público procurando informá-lo do estado de minhas colônias, continuei
a empregar os meios a meu alcance para resistir à guerra. poderosa que me estava
declarada. Passaram-se alguns meses, e nova luz me veio iluminar o espírito, chegando-me da Alemanha os primeiros escritos do Dr. Lallemant acerca da colonização. No prefácio da sua viagem ao Rio Grande vêm algumas palavras muito significativas, que vou oferecer à atenção da Ctunara.
Sem confessar expressamente que é escritor assalariado, o doutor dá-o mui
claramente a entender, como também que não recebia instruções escritas, e que tudo
era confidencial entre ele e o nobre Ministro. A Câmara vai ouvir as palavras doescritor subvencionado:
"No Rio de Janeiro fiz os últimos preparativos para a minha viagem
às Províncias do Sul do Brasil.
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Embora esta viagem fosse, na mais restrita significação da palavra, a
minha viagem, que, segundo a minha vontade e o meu gosto, devia
proporcionar para mim intuições novas, experiências e conhecimentos
para indenizar-me de minha separação da fragata austríacaNovara, é todavia evidente que era de interesse geral que olhos imparciais examinassem imparcialmente o estado das coisas, as colónias etc:, e que
uma pena imparcial relatasse sobre elas.
Para este fim me quiseram dar por escrito certas lembranças. Antes
de partir, porém, recebi do ex-Ministro da Guerra, o ExmC? Sr. Conselheiro Manoel Felizardo de Souza e Mello, uma carta amigável, na
qual me deu somente a ordem de não adoecer na viagem, e de voltar
são e alegre. Quanto ao mais, fiquei livre para fazer o que quisesse.
Assim, abriu-se mais uma vez o mundo diante de mim, como no
dia 30 de abril de 1857, quando saíamos a bordo da Novara, do porto
de Trieste. Mas esta vez era só, livre e independente.
Tive licença para ser o que sou.
Dr. R. A. Lallemant, Viagem ao Sul do Brasil, tomo I?, página 99."
Já vê V. Exa. que o Sr. Dr. Lallemant, no seu primeiro panfleto publicado
na Alemanha, declara-se, alto e bom som, agente confidencial do nobre atual Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas.
Ora, depois desta declaração, eu não me admirei das brochuras que se seguiram a respeito do Mucuri.
A Câmara há de estar fatigada; mas eu lhe peço que tenha a bondade de
atender-me mais alguns minutos. Sinto necessidade de dar ao público conhecimento deste negócio; será a única vingança que tiro do nobre Ministro e dos seus
agentes que tão atrozmente me caluniaram, e explico a questão diplomática da
Prússia, que toda nasceu a pretexto do Mucuri.
Vou, pois, ler alguns tópicos do planfleto intitulado Mucuri - pelo Dr.
Lallemant, aplicando alguns tônicos às asseverações do doutor!
"Segui viagem para Petrópolis, onde se achava a Corte, para entregar ao Imperador um memorial franco sobre todos os acontecimentos amargos que tinha presenciado. Em todos os negócios da vida
humana, principalmente, porém, quando se trata dos mais graves,
à vista dos moribundos e dos mortos, é dever sagrado dizer a verdade nua e sem restrição alguma, para que os grandes desta terra possam
ajudar aos míseros, punir os elementos malévolos, e vingar a justiça
·
sem esquecer-se da clemência.
O Imperador, que já parecia estar minuciosamente informado do
ocorrido, aceitou muito sério o meu memorial, e teve a clemência,
estando eu só com ele no quarto, de me deixar falar livremente.
E falei livremente e sem embaraço algum, porque não estava advogando a minha causa, mas, sim, a causa de homens que, traídos
além e aquém do oceano, definharam-se na miséria, e que, em conseqüência de uma administração inqualificável e um tratamento infame, tinham sido dizimados terrivelmente pela morte ..
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Tomando em consideraça:o o mal imenso que era produzido pelas
especulações da empresa comercial e colonial do Mucuri, o Governo
lançou mão das medidas mais enérgicas, sendo a primeira a missão
significativa do Tietê. O Comandante e o 19 Tenente na Colônia Militar foram demitidos, e o novo diretor, José Feliciano Bueno Mamoré,
recebeu ordem para remeter todos aqueles colonos que o desejassem
para o Rio de Janeiro. Um engenheiro francês, Martineau, acompanhou
o Sr. Mamoré."
Note V. Exa., apenas ouvida a primeira acusação datada do Mucuri, o nobre
Ministro do Império mandou imediatamente o comissário Lachmund. Chega o Dr.
Lallemant, parte novo comissário, o Sr. Tenente Mamoré, com uma ordem especial que vou ler à Ca.mara. Não a censuro, foi feita sob a impressão ...

O Sr. Sérgio de Macedo - Era meu dever.
O SR. OTTONI - ... das informações do seu colega da Guerra; eu talvez
fizesse o mesmo.
"Repartição das Terras - Aviso de 31 de março de 1859, ordenando para fazer embarcar no vapor Mucuri os colonos das diversas nacionalidades que ali ficaram esperando que o Governo Imperial os
mandasse transportar
todos os que forem franceses remetidos
pelo Governo, e finalmente quaisquer outros que, em conseqüência do estado de miséria ou desanimat;ão, não queiram ali ficar."
Atenda-se bem à situação das colônias. Tem lá aparecido o agente confidencial do nobre Ministro da Agricultura; tem declarado a Companhia do Mucuri
quebrada; tem convidado os colonos, em nome do Governo Imperial, para emigrarem para o Rio Grande e, um mês depois, aparece um verdadeiro comissário do
Governo Imperial dizendo aos colonos, em virtude da ordem que acabei de ler:
o Governo Imperial convida para o Rio de Janeiro não somente os doentes e miseráveis, como todos aqueles qu estiverem desanimados. Este comissário, o Sr. Mamoré, a quem aliás não tenho senão que louvar, sem o querer vinha completar á
obra de iniqüidade do agente confidencial encarregado de anarquizar a minha colônia, em nome do Governo, tendo para isso recebido do diretor das Terras Públicas, depois Ministro da Guerra, e hoje Ministro da Agricultuni, instruções confidenciais! ...
Pede a justiça que eu declare que as imposturas do agente confidencial
não achavam eco na consciência do Sr.Tenente Mamoré. Eis uma carta que, à sua
chegada ao Mucuri, me escreveu este senhor, que é ainda atualmente o Diretor
da Colônia Militar do Urucu:
"Urucu, 27 de abril de 1859. Ilmo. Sr. T. B. Ottoni.
. . . Pelo que tenho ouvido a pessoas desinteressadas, a pior epidemia que tem reinado nas colônias de Santa Clara e do Mucuri foi a
aparição do Dr. Lallemant, porque desanimou a todos os colonos alemães, franceses, belgas e holandeses, e desde essa ocasião todos cruzaram os braços não querendo mais trabalhar, e só esperando que os
mandem buscar, como lhes havia prometido Lallemant."
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Com o Sr. Mamoré foi efetivamente um engenheiro francês, o Sr. Martineau, comissário do cônsul. Este terceiro ou quarto comissário, tendo estado
no Mucuri dois meses, voltou e não apresentou relatório, sendo de crer que se
o apresentasse seria favorável aos perseguidos e à administração da Companhia
do Mucuri, porque as práticas do Sr. Martineau assim o autorizavam a crer. O
certo é que, desafiado pela Imprensa, o cônsul francês para publicar o relatório
do comissário que tinha mandado ao Mucuri, não deu resposta e nem me consta que desse ao Governo Imperial informação alguma do resultado dessa missão.
Vamos adiante. Diz ainda oDr. Lallemant:
"No dia 1Q de abril os Srs. Mamoré, Martineau e um médico partiram para o Mucuri. Eu, por minha parte, deliberei seguir viagem no
dia 7 de abril para Pernambuco, e tinha a convicção de poder fazer
isso com a maior serenidade da consciência."
É notável a ousadia com que um forasteiro diz que sai do País com a
serenidade de consciência de que o Senado brasileiro iria, em sua ausência, cumprir as ordens que ele havia deixado. Lallemant se referia, como a Câmara vai ouvir, à lei do empréstimo de 1,200:000$, que, então, dependia da aprovação do
Senado, tendo sido aprovada na Camara dos Deputados em 1858.
Diz o doutor a respeito:
"De todos os lados haviam-se feito promessas; e motivos justos tinha
eu para descansar na certeza de que o Senado ia punir severamente
o sacrifício fraudulento e leviano de tantos colonos, que ninguém
se atreveria a defender o procedimento escandaloso no Mucuri, e
que o projeto de votar um milha:o de thalers para sustentar semelhante empresa havia de ser rejeitadado com indignaça:o e desdém.
E ainda mais podia nutrir esta esperança, porque eu pessoalmente
havia lido ao Senador Cansanção de Sinimbu, o protetor amável de
todos os alemães e da colonização estrangeira, a narração dos acontecimentos do Mucuri tal qual eu havia escrito e porque havia-lhe dado
conhecimento exato de tudo quanto se referia a este negócio. O Sr.
Senador mostrou-se tão zeloso, tomou tanto interesse neste assunto,
que tomou nota por escrito de alguns tópicos de minha exposição.
Apesar de ser o Sr. Senador amigo pessoal de Ottoni, eu tinha direito
de esperar tudo dele.
Um único incidente me deixou pasmado. O Imperador havia-me
dado a ordem de comunicar todos os pormenores dos acontecimentos do Mucuri circunstanciadamente ao Ministro do Império. Comunicap.do esta ordem imperial ao Ministro, fiquei sem resposta, e parti
para Pernambuco no dia T de abril.
Logo depois de minha saída da Corte, Ottoni publicou um panfleto
com 58 páginas procurando justificar a empresa, negando alguns fatos
e desvirtuando outros.
O relatório Lachmund, porém, parecia enterrado com o morto, e
nunca foi publicado."
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O fim deste parágrafo especialmente exige mais extenso comentário.
Quando o agente confidencial do nobre Ministro da Agricultura lhe deu, da barra
do Mucuri, a denúncia em que já falei, o Governo resolveu nomear um comissário que fosse inspecionar as colônias do Mucuri. Esta nomeação recaiu sobre F. A.
Lachmund, empregado da Associação Central de Colonização, naturalmente por
indicação do nobre Ministro.
O Sr. F. A. Lachmund estava acusado por mim em ofício de 27 de dezembro do ano antecedente, imputando-lhe, justa ou injustamente, haver-me
enganado na remessa de colonos da Associaça:o Central para o Mucuri; isso é fato
que consta de uma brochura que escrevi no ano de 1859, da qual tenho aqui número suficiente de exemplares para oferecer a cada um dos meus colegas que quiserem fazer-me o favor de a ler.
O Sr. Sérgio de Macedo
a tal brochura.

-

Naquela ocasião ainda não tinha aparecido

O SR. OTTONI
É exato, e faço justiça a V. Exa., acreditando que
se conhecesse esta circunstância teria nomeado outro comissário, porque a minha acusação era muito séria. E em ofício que dirigi ao Sr. Barão de Muritiba queixei-me de ter sido enganado por aquele seu agente, porque, tendo contratado
com a Associação receber no Mucuri certos colonos que acabavam de chegar, se
fossem agricultores idôneos, louvando-me a respeito no referido agente, se me
havia remetido soldados da Guerra da Criméia, pintores e atores, e de mais a mais
o refugo de todas as expedições que estavam na Ilha do Bom Jesus, e alguns dos
que se tinham revoltado na fazenda do Sr. Paes Leme. Este meu ofício, esta minha acusação, o único despacho que teve foi, sem má intenção do nobre Ministro de então, a ida do Sr. F. A. Lachmund para ser meu juiz e da colônia.
E notai, Senhores, este mesmo homem em ocasião em que estava o nobre Ministro como diretor da Repartiça:o das Terras Públicas, oferecia ao Sr. Blumenau na Repartição das Terras, como foi testemunhado por pessoa respeitável ...
mandar-lhe colonos à Associação Central de Colonização; e objetando o Sr. Blumenau, pelo receio de tocar-lhe alguma gente péssima que a Associação tinha na
Ilha do Bom Jesus, respondeu Lachmund: "Não tenha receio, pode sossegar a este
respeito, porque o refugo vai todo para o Mucuri."
Na dificuldade em que estou para citar o testemunho da pessoa que ouviu
este dito, não hesito em referir o fato sem temer que seja desmentido.
Eis o homem que foi mandado para meu juiz, e que o Dr. Lallemant
insinua, na sua memória, que foi envenenado, referindo que o boato do envenenamento nasceu de haver outro empregado da Repartição das Terras Públicas,
contra a sua ordem (pois era médico de Lachmund) dado uma porção de tártaro
àquele indivíduo. O empregado da Repartição das Terras Públicas é pessoa muito
conhecida, está acima de qualquer suspeita.
A insinuação nem lhe chega; o Dr. Lallemant publica na Europa o rela- .
tório confidencial de Lachmund, dirigido à Repartiça:o das Terras Públicas, e que
aqui não foi publicado, pelo que o Governo é asperamente repreendido.
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A publicação confirma, assim, o que eu já tinha dito, isto é, que esse relatório era parto da imaginação do Dr. Lallemant, que estava à cabeceira do moribundo e o ditou como quis; contudo, lá vêm alguns pedaços de lúcidos momentos,
porque, depois de dizer horrores contra .a colonização do Mucuri, de que só viu
Santa Clara nas três primeiras léguas, diz: "É inegável que os colonos antigos têm
conseguido posição, e não querem sair da colônia'', mais de 200, diz ele_ E no entanto, desses 200, mais de 150 retiraram-se, deixaram uma infeliz fami1ia, que foi
agora vítima dos selvagens, como outras de que a Câmara tem notícia, e de que
sabe o nobre Ministro da Agricultura, e sobre que tem dado providências, que eu
desejo muito que surtam o efeito desejado.
Enfim, passemos adiante, e vejamos como o Dr. Lallemant paga os favores que recebeu do Governo brasileiro.
Continuemos a ouvir o agente confidencial do Sr. Ministro da Agricultura:
"No dia 2 de maio devia ter lugar a abertura das Câmaras Legisla-.
tivas. Não havendo, porém, suficiente número de Deputados na Corte,
a Fala do Trono (o programa do Ministério) foi lida somente no dia
10 de maio. Entre outras propostas, a Fala do Trono lembrava a necessidade de determinar, por lei, as mútuas obrigações e direitos existentes entre os colonos e os proprietários das terras e de regular os
efeitos cíveis dos casamentos protestantes.
Lendo estas propostas, fiquei convencido de que, apesar das lições
severas do passado, ainda predominava o pensamento de adquirir
por meio da imigração estrangeira jornaleiros e agregados para os
grandes fazendeiros, porém não de adquirir colonos livres e proprietários de terra. Ainda mais: um estadista muito notável disse, pouco
depois, aplaudido pelos Senadores, francamente ao Senado, que ele
se oporia a qualquer imigração livre, e que todos os colonos que tivessem recebido adiantamentos por conta do Tesouro deviam ser postos
à disposição dos fazendeiros, que para este fim votaria qualquer quantia, porém, que não concederia nem um real para fomentar a imigração livre."
Suponho que nunca houve Senador que tal dissesse; mas é como se escreve na Europa a história do nosso País.
·
"O que se podia esperar de semelhante Parlamento?" (continua o
Dr. Lallemant) O tirânico sistema do Ottoni, digno do Paraguai, mereceu a aprovação de quase todos.
E tendo bem merecido da pátria o cidadão Ottoni, o Senado votoulhe um empréstimo de um milhão de thalers, garantido com 7% de
juros pelo Estado!
Com a mais profunda indignação ri-me deste senatus consulto,
e tanto mais amargo foi o meu riso porque a carnificina no Mucuri
tinha sido um dos primeiros negócios tratados nas sessões do ·Senado, em 1859, e terminado com pres~a febril.
A resolução do Senado foi aprovada pelo Imperador. "Hei por bem",
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dizia ele, no dia 8 de junho, e no dia 10, os Ministros assinaram o decreto."
Apesar destas explosões contra o Senado e contra o Hei por bem, o Dr.
Lallemant, tendo notícia da ascensão do Ministério de 10 de Agosto, aventou
da Europa a possibilidade de se anular a sanção dada à lei do empréstimo de
1,200:000$ em favor da Companhia do Mucuri, datada de 8 de junho de 1859.
'"Todavia é verdade que a última crise ministerial (agosto-1859),
parece querer dar um outro aspecto, um novo impulso a essas coisas
também. Os mais dignos vultos do atual Brasil, Cansanção de Sinimbu,
Ângelo Muniz da Silva Ferraz e seus colegas, foram chamados para
tomar conta da administração. Porém, poderão eles revogar decretos,
aniquilar imperiais - Hei por bem - e opor-se à vontade e tendência
do Senado?"
E, no entanto, o Dr. Lallemant foi neste ponto o diretor da política ministerial em relação ao Mucuri, tanto que a sua insinuação teve completo efeito,
anulando-se o imperial hei por bem e a Companhia do Mucuri; o que não sei se
prova que o agente confidencial ainda tem por cá muita preponderância. Deste
corolário me faz duvidar a hidrofobia com que ele se lança a tudo e a todos. Falando acerca dos casamentos protestantes, diz o doutor algumas coisas que merecem ser lidas e meditadas se queremos ter colonização. Ponha-se de parte a insolência, e atenda-se ao que pode haver de justo na reclamação:
" . . . Talvez ainda menos do que uma administração medíocre,
ávida dos aplausos das Câmaras. Apesar de trabalhar ainda por quatro
semanas com as Câmaras reunidas, este Ministério eminente não conseguiu a votação de uma lei que regulasse a posição dos protestantes
e os efeitos dos casamentos protestantes no Império.
HistÓria velha! Foi este o meu dito, como foi o de todos os protestantes na ocasião do encerramento das Camaras, em 1859. Em
1858 tinha acontecido o mesmo, como melhor expliquei às fls. 448
do 29 tomo de minha Viagem ao Sul do Brasil. A Fala do Trono
exige uma lei sobre os casamentos dos protestantes etc.; faz-se um
projeto para, depois de largas discussões, ficar esquecido. Em 1859 a
Fala do Trono repete a exigência, porém nada se faz! Deveras, os projetos que foram apresentados, sem serem elevados a leis, não passam
de chalaças, de brincadeiras de mau gosto!
No ano de 1860, a mesma passagem figurará, por sem dúvida, na
Fala do Trono! Valha-nos Deus do céu! Em quinze dias, depois da
~bertura das Càmaras, o projeto do Ottoni, pedindo dinheiro, foi
discutido e aprovado. Porém ninguém se moveu em favor dos protestantes. Portanto, e sendo inúteis para nós as Falas do Trono, pedimos submissamente a Sua Majestade brasileira queira abandonar o costume de lembrar-se de nós nas suas Falas do Trono. Assim mesmo a
palavra de Deus fica inabalável, e assim mesmo não podem roubar
aos protestantes no Brasil o Santo Evangelho. Desliguemo-nos daqueles que não querem reconhecer o nosso Evangelho, e protestemos
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com todas as nossas forças contra qualquer imigração livre protestante e alemã para o Brasil, até que tenhamos recebido garantias perfeitas.
Tomando, porém, em consideração devida que a sociedade sem vergonha chamada Associação Central de Colonização ainda existe como
órgão imediato do Governo imperial, e à frente dela, como Presidente
nomeado diretamente, o Senador Cândido Borges Monteiro, e que esta
Associação tem por fim seduzir, pelos seus agentes, a gente na Ejfropa,
e principalmente na Alemanha, a fim de emigrarem para o Brasil; tomando em consideração que, em conformidade com o Aviso de 19 de
fevereiro, de ora em diante aqueles entre os colonos existentes na Ilha
do Bom Jesus que tiverem recebido adiantamento de qualquer natureza,
e que portanto não podem dispor livremente de suas pessoas, nem escolher livremente o lugar de sua futura residência, hão de ser transpor~
taàos para o Mucuri; tomando em consideração a declaração feita no
Senado, que não se devia gastar mais nem um real para fomentar a
imigraçã'o livre, e que todos os colonos que vierem à custa do Tesouro
deviam ser postos à disposição dos fazendeiros; tomando em consideração que, longe de abandonar o sistema pestífero de parceria, da
locação de serviços etc., o Brasil se mostra inclinado para sustentar
essa escravidão de homens brancos, concluirá bradando: nenhuma,
nenhuma transmigração para o Brasil, nenhuma que não fora de gente
livre, de trabalho livre, no solo livre, em distritos salubres, e exclusivamente no Sul do Império.''
Não posso deixar de pôr diante de S. Exa., perante a Câmara, as palavras
do seu agente confidencial, falando acerca do empréstimo dos 1,200:000$, que
foi anulado pela lei de encampação da Companhia do Mucuri, e faço para lembrar ao nobre Ministro que, como tem agora comissário no Mucuri, mande investigar severamente sobre as acusações que faz o seu dito agente acerca da prosperidade e belas fazendas dos Ottoni. Diz o doutor, tome nota o Sr. Ministro:
"E não posso deixar de repetir neste lugar as mesmas palavras que
se acham no fim de minha representação, escrita e apresentada ao
Imperador no dia 30 de março.
Se a prosperidade e as belas fazenda:- dos Ottoni são realmente
o fruto da probidade, da assiduidade e do trabalho, neste caso a imigração alemã no Mucuri é inútil, porque o trabalho livre do alemão
não pode adquirir o que aqueles senhores lá têm obtido. Se, porém,
os imigrantes seduzidos são destinados a abrir caminho para a ambição, a avareza e ó despotismo, neste caso todos os homens de bem
são obrigados a fazer quanto podem para que ninguém emigre mais
para o Mucuri, como fez V. M. Imperial, ordenando que fossem retirados dali todos aqueles que forem desgraçados."
Em um dos anexos ao relatório do nobre Ministro se diz que o agente
confidencial de S. Exa. é movido por intrigas infelizmente manejadas em nosso
próprio País.
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A verdade de uma tal asseveração achar-se-á provada atendendo-se à maneira por que, na questão da colonização, o agente confidencial de S. Exa. se
ocupa com as minhas candidaturas senatoriais, escarnecendo do nosso País diante
da Europa, e fazendo crer que eu era um caudilho perigoso, temido como tal, e
que por isso havia de ser escolhido Senador. O doutor escrevia ainda no ano de
1859. Diz ele:
"Provavelmente hão de formar uma nova província daqueles tão
afamados distritos. O povo de Minas, o mesmo que, pelo prestígio
do nome de Ottoni, já uma vez foi arrastado à revolução aberta contra o Imperador, incluirá com toda a certeza o mesmo nome de Ottoni
na lista tríplice senatorial; o Imperador, que já tem sancionado pelo
imperial Hei por bem o procedimento desregrado no Mucuri, declarará
com toda a certeza, por outro Hei por bem, o Ottoni Senador, e com
toda a certeza o Senado será obrigado a recebê-lo e a fraternizar com
ele!"
Foi pelo mesmo teor que o Dr. Lallemant guerreou o empréstimo de
I ,200:000$, que estou profundamente convencido ter a guerra do doutor poderosamente contribuído para ser anulado. No meu relatório de 10 de maio de 1860,
aos acionistas, dei eu notícia das insinuações do doutor sobre aquele assunto,
notícia que transcrevi da carta escrita por um de nossos cônsules:
"Devo preveni-lo que veio neste paquete um certo Dr. Lallemant,
que se dirige a Lubeck, seu país natal, e que se dispõe a publicar o 2C!
volume de um trabalho sobre o Brasil, em que se ocupa particularmente de colonização. Ele se mostra exasperado contra tudo o que
viu no Brasil, e principalmente da maneira infame por que, diz ele,
são tratados os desgraçados colonos do Mucuri. Diz mais, que a fami1ia Ottoni vive à custa deles, e que apesar do que ele, Dr. Lallemant, disse ao Imperador, não hesitou este em sancionar a Resolução das Câmaras, concedendo um empréstimo ao Ottoni, porque
o Imperador tem medo deste republicano, e, no entretanto, não vê
que ele fortifica o Mucuri, que, no caso de uma revolução em Minas
Gerais, o Governo ali encontraria uma fortaleza e o quartel-geral da demagogia etc. etc."
Vê V. Exa. que as intrigas manejadas em nosso próprio País põem em
triste luz, na Europa, não só a mim, o que nada significaria, mas também o Governo brasileiro.
·
Eu peço licença a V. Exa. para declarar que, quando por ocasião do falecimento do Sr. Vergueiro, apresentei-me candidato à senatoria pela Província
de Minas Gerais, na:o tinha notícia alguma dos deploráveis desmandos a que sobre
este tópico se havia abalançado, no seu panfleto publicado na Europa, o agente
confidencial do Sr. Ministro dos Negócios da Agricultura. Se eu tivesse lido o
panfleto do agente confidencial de S. Exa., pelo menos talvez não teria declinado
do modo por que o fiz, perante os eleitores mineiros, de qualquer aspiração na
eleição que se seguiu à escolha do honrado Sr. Manoel Teixeira de Souza.
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Mesmo se me passasse pela idéia que o agente confidencial de S. Exa.
comentava tão estranhamente perante a Europa a hipótese da minha escolha para
Senador do Império, seria eu o primeiro a aplaudir a escolha daquele meu digno
comprovinciano, aconselhada pelo Ministério ao Poder Moderador, até porque ninguém deseja mais do que eu dar força moral perante o estrangeiro ao Governo
do seu País.
E o mesmo faria quanto à escolha mais recente do digno fluminense,
o Sr. Dr. Firmino Rodrigues Silva, que, aliás, eu não podia censurar, nem tinha
direito de fazê-lo, até"por.não dever ser juiz em causa própria. Demais, neste último caso eu tinha certeza de ser impossível a minha escolha, porque já era Presidente do Conselho o nobre Ministro da Guerra, e S. Exa, desde 1856, reconheceu que a escolha dos Senadores, privativa do Poder Moderador, depende de conselho ministerial sujeito a responsabilidade, e exprime a política ministerial, como
o provou em 1856, com a escolha do Sr. Cândido Borges e com a exclusão do Sr.
Ministro da Justiça, em razão de ter este, naquele tempo, opiniões opostas às do
Gabinete; estando claro, por isso, que não se podia fazer questão do meu humilde
nome. Demais, o nobre Presidente do Conselho ...
(O Sr. Presidente diz algumas palavras que não ouvimos.)

O SR. OTTONI - Note V. Exa, que estou no terreno ministerial.
O Sr. Presidente -

Mas não no das interpelações.

O SR. OTTONI - No das interpelações especialmente, porque, como
eu F disse a V. Exa., o final do panfleto de que estou dando notícia dá a chave
da discussão das Câmaras prussianas, objeto das interpelações, trazendo à cena
o Sr. Meusebach, último Ministro da Prússia, que consta ter entendido aqui até
com a escolha de Senadores. Já eu dizendo que o nobre Presidente do Conselho,
neste ponto do. panfleto, salva a inconveniência, ia com o parecer do Dr. Lallemant, apostando, antes de ser Ministro, que eu seria o escolhido Senador, como
estou autorizado a dizer que apostou com um respeitável magistrado, declarando-se S. Exa. francamente contra tal alvitre.
Voltemos ao folheto.
Diz o agente confidencial do nobre Ministro:
"Tomando em consideração devida (continua a ler) . .. "
O Sr. Pereira Pinto - V. Exa. está dando uma importância demasiada
aos despropósitos desse panfleto; o melhor é fulminá-lo com o desprezo. (Apoiados.)

O SR. OTTONI - Eu bem sei que estão por si mesmos fulminados, e
é por isso que consiste a minha vingança em ler o que o agente do nobre Ministro escreveu contra mim. Era preciso que o Brasil e as Câmaras conhecessem o que
na Europa é Hio conhecido.
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Quanto à resposta, posso referir-me neste tópico ao que disse o Sr. Sebastião Machado Nuries, comissário do Governo, que, indo ao Mucuri, fez justiça a quem a merecia.
Depois da série de diatribes de que tenho dado notícia à Câmara, o agente
confidencial foi quem nos anunciou, no remate do seu livro, que a Prússia nos
vinha pedir contas, porque os comissários do Governo imperial, e especialmente
o digno Sr. Sebastião Machado Nunes, haviam fulminado as calúnias de alguns
dos seus antecessores. Ouça a Câmara:
"A vista de semelhante indigno ensaio de desculpa e de justificação"
(tratava do relatório do digno Sr. Machado Nunes), "das especulações
funestas, baseadas sobre a colonização estrangeira, o Governo Imperial
de certo não o pode estranhar que num Estado (a Prússia) que, entre
as cinco grandes potências, não cede o passo a nenhuma a respeito
da verdadeira cultura, da civilização e do poder, tenha baixado uma
publicação ministerial declarando que as informações e as queixas sobre
a posição triste dos colonos alemães no Brasil ficam sendo mais numerosas de dia em dia; que a maior parte destas queixas está provada pelas
averiguações feitas, e que, portanto, devem ser tomadas em consideração madura as medidas conveniei'ltes para pôr termo, quanto for possz'vel, a este lastimoso estado de coisas.
Os passos convenientes já se têm dado em virtude desta declaração,
que de modo algum é honrosa para o Brasil, e fora para desejar que
todos os governos alemães hão de obrar no mesmo sentido, para que
o tráfico com a carne alheia esteja obrigado a fechar os seus escritórios, e para que seja supérfluo escrever mais histórias do mato virgem
do Brasil como aquela do Mucuri."
Isto foi escrito o ano próximo passado, ao partir para o Brasil o Sr.
Meusebach, Ministro da Prússia. Foi o agente confidencial do nobre Ministro da
Agricultura quem nos anunciou a vinda desse homem, assim como as resoluções
que mais de um ano depois foram tomadas pela Câmara dos Deputados da Prússia,
e que, segundo ele afirma, serão também aceitas por outros Estado da Alemanha.
Já vê V. Exa., Sr. Presidente, que o Barão de Meusebach ...

O Sr. Pereira Pinto (Risadas.)

Que faz uma boa parelha com o tal Sr. Lallemant.

O SR. OTTONI - ... apareceu no Brasil, como fora anunciado pelo Sr.
Lallemant, que, assim, mostrou-se iniciado nos segredos do Gabinete da Prússia,
e tanto que se disse, creio mesmo nos jornais, ter tido o Ministro ·parte importante na nomeação do Sr. Meusebach.

(O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros faz um aceno negativo.)
O nobre Ministro entrou para a Pasta dos Negócios Estrangeiros há poucos dias, e ainda não pode estar inteirado do que a tal respeito ocorreu. Mas, se se
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der ao trabalho de examinar, há de saber, pelas comunicações da nossa legação na
Prússia, que o Ministro dos Estrangeiros, o Sr. Barão de Schleinitz, não queria
nomear o Sr. Meusebach para vir ao Brasil, e que o Sr. Meusebach foi nomeado
porque também lá talvez o sistema representativo coxeia alguma coisa.
Averigúe o nobre Ministro em sua Secretaria, e ficará instruído de tudo
isto.
Mas o certo é que chegou ao Rio de Janeiro o Sr. Meusebach, na qualidade de Ministro da Prússia, encanegado especialmente de vir tomar-me contas
pelas supostas atrocidades cometidas no Mucuri contra os prussianos.
Chegando a esta Corte, procurou o cônsul da Prússia, o distinto Sr.
Heymann, negociante alemão estabelecido há largos anos neste País, e que merece o respeito de toda a praça do Rio de Janeiro, não sei se para obter as provas de que se havia de servir para propor a condenação do diretor da Companhia
do Mucuri, que tantos crimes havia cometido contra a humanidade, especialmente
contra os súditos prussianos.
Mas eu não podia estar melhor do que no consulado prussiano. O nobre
cônsul tinha investigado a questão da colonização do Mucuri pouco tempo antes,
por ocasião de se lhe apresentarem alguns colonos prussianos vindos da Filadélfia, em conseqüência das insinuações do Sr. Lallemant.
Indo o Sr. Heymann à minha casa, lá interrogou esses colonos por espaço de duas horas, e concluiu dizendo: "Não perdi o meu tempo; já conheço a questão da colonização do Mucuri; e não sei o que mais admire, se a sua generosidade,
se a sua paciência".
Já vê V. Exa. que o Sr. Meusebach, vindo, como veio, com os ouvidos
cheios das atrocidades que se lhe dissera perpetradas no Mucuri, não podia aceitar
as informações do agente oficial da Prússia no ·Rio de Janeiro. Ele trazia instruções (o nobre Ministro da Agricultura as deve conhecer melhor que o nobre Ministro dos Estrangeiros) escritas pela letra do Sr. Lallemant, como certificam
muitas pessoas que as leram.
O Sr. Meusebach não é um louco, como se tem dito, é, sim, demasiadamente dado a bebidas alcoólicas, por efeito de cujo abuso foi acometido de delirium tremens, com sintomas de loucura. Mas, na realidade, não era louco, restabeleceu-se desse acesso, e voltou para a Europa como viera, depois de dar-se em
espetáculo pela maneira mais vergonhosa nesta Corte, em Petrópolis e nas colônias que visitou.
Mas, como dizia, o Sr. Meusebach, achando somente testemunl}os honrosos da parte do Sr. Heymann, em favor daqueles que no seu espírito prevenido
estavam proscritos, tratou o Sr. Heymann por tal modo que, para resguardar a
própria dignidade, o Sr. Heymann teve de dar sua demissão no dia 6, havendo
chegado o Sr. Meusebach a 3 de setembro do ano passado. Esse cavalheiro há
de ter completa satisfação da parte do Governo prussiano, bem informado, como
julgo que já deve estar.
O Sr. Meusebach, não achando senão informações honrosas para a infeliz
Companhia do Mucuri .no consulado prussiano, mal se acharia, e no consulado
da Saxônia ou no da Suíça, que são as três nações que têm no Mucuri a quase
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totalidade dos colonos europeus não portugueses. Dos dois cavalheiros tão dignos
como os mais dignos, os Srs. Moers e Gross, que têm ultimamente servido como
cônsules da Saxônia, eu posso invocar alto e bom som o testemunho, e bastamme as manifestações de ambos, em tanto as avalio, para me tranqüilizarem a respeito das calúnias dos Lallemant, Meusebach e companhia.
O Sr. Meusebach tinha também outra fonte de informações, igualmente
honrosa; falo do consulado suíço, sem temer que os dados que o Sr. Meusebach
ali possa ter colhido se possam diferençar dos antecedentes. Não me admirei,
pois, de que o Sr. Meusebach, depois de haver trocado comigo uma simples visita de bilhete, deixasse de lado a colonização do Mucuri, objeto principal de
sua missão, e fosse em rumo diverso procurar criminosos.
Fizeram pontaria para o Mucuri, mas o raio caiu em outra parte, porque
o Sr. Meusebach passou-se às fazendas do Sr. Conde de Baependi (que sinto nã'o
esteja presente), do Sr. Nicolau Nogueira Valle da Gama, à Colônia dos Mistérios, à do Rio Novo etc. Do Mucuri nem mais uma palavra.
Mas estava feita a injúria ao Brasil, com a nomeação deste homem, com
a missão que teve, e o Sr. Cansanção de Sinimbu não sei como admitiu que o Sr.
Meusebach ti:it~sse permissão de ler, perante o Imperador, o seu célebre discurso
de apresentação.
Não posso furtar-me ao dever de ler à Camara esse monumento de audácia do Ministro prussiano, dirigido a Sua Majestade o Imperador; consta o discurso do Jornal do Commercio de 4 de setembro de 1860.
Ei-lo:
"Senhor, Sua Alteza Real, o Príncipe Regente da Prússia, dignou-se
fazer-me a insigne honra de escolher-me para seu representante junto
de Vossa Majestade, e encarregou-me de manifestar-vos seus sentimentos amigáveis e sinceros votos pela felicidade de Vossa Majestade. O
interesse que Sua Alteza Real sempre tem tomado pelo desenvolvimento deste Império aumentou com o grande número de nossos compatriotas que vieram aqui procurar uma nova pátria. O Príncipe Regente tem sempre feito inteira justiça às nobres e generosas intenções,
assim como aos patrióticos esforços de Vossa Majestade, para assegurar aos nossos nacionais uma sorte feliz.
Mas as queixas de alguns de· nossos compatriotas, a notz'cia de uma
miséria que repercutiu ultimamente em nosso pais, e comoveu o nobre
coração do nosso Augusto Regente, fizeram nascer a apreensão de
que as magnânimas intenções de Vossa Majestade não tenham encontrado por toda parte uma execução igualmente conscienciosa.
O meu governo encarregou-me, portanto, de examinar imparcialmente, nos próprios lugares, a posição de nossos compatriotas.
Feliz por ser honrado com uma missão etc."
(Seguem-se os cumprimentos.)
O Sr. Ministro da Fazenda - É bom ler a resposta imperial.
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O SR. OTTONI -

É o que eu ia fazer. Sua Majestade o Imperador res-

pondeu:
"Aprecio muito esta prova de amizade de meu muito caro primo, o
Príncipe Regente da Prússia ... "
Ora, não está em prova de amizade dizer o Governo da Prússia que manda
examinar se os seus súditos são maltratados no Brasil, e que o nobre coração de Sua
Alteza se comoveu com a notícia das misérias que tinham repercutido recentemente
na Prússia ...

O Sr. Ministro da Fazenda
rano; a resposta referiu-se à credencial.

O discurso foi do Ministro, e não do Sobe-

O SR. OTTONI - E eu estou censurando o Sr. Cansanção de Sinimbu,
de quem é a resposta ao discurso prussiano. (Apoiados.)
Na resposta de Sua Majestade o Imperador há mais o seguinte período:
"Espero que obtereis completo resultado de vossa missão, ficando
ainda mais reconhecido o interesse que o Governo brasileiro tem sempre tomado pelo progresso da colonização, a qual depende essencialmente da felicidade dos emigrantes."
Já se vê que o Governo imperial reconheceu a acusação que se fazia ao
Brasil, e agradeceu o grande favor que lhe fazia o Governo prussiano, de não duvidar de suas boas intenções, mas somente da eficácia dos meios que havia empregado.

O Sr. Ministro da Fazenda - Não apoiado.
O SR. OTTONI - O que acabo de dizer corresponde à apreensão de que
as magnânimas intenções do Imperador não tinham encontrado por toda a parte
uma execução igualmente conscienciosa. E disse-lhe em resposta:
"Está V. Exa. em sua casa, faça os seus exames imparciais, e há de
verificar que nós, Governo, fazemos os mais patrióticos esforços para
assegurar a felicidade dos emigrantes vossos nacionais, e nesse capítulo, se alguém tem culpa, é o Ottoni, são os particulares."
Em conclusão, creio que o Governo brasileiro, deixando em pé a acusação que fez ao Brasil o Governo prussiano, não esteve diante do Sr. Meusebach
na altura em que devia colocar-se.
Sr. Presidente, não devo continuar por muito tempo a abusar da paciência da Câmara e dos nobres Ministros: o que disse do nobre Ministro da Agricultura, fundado nos escritos do Sr. Dr. Lallemant, prova bem à Camara a necessidade que há de amplas explicações da parte do Ministério sobre os diversos pontos das minhas interpelações.
Eu disse há pouco, dirigindo-me ao nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros, que talvez o nobre Ministro da Agricultura estivesse mal infonnado a respeito das instruções da letra do Dr. Lallemant, dadas ao Ministro, e a razão é a
seguinte: o Ministro prussiano, quando teve o ataque de delirium tremens, cuido
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que na colônia de D. Francisca, foi lá entregue a um indivíduo que ali tinha sido
diretor, e que tinha poucos recursos; foi este o companheiro que o trouxe ao
Rio de Janeiro e o levou à casa de saúde, onde foi colocado.
Ora, esse homem que trazia os papéis do Ministro prussiano esteve em
relações íntimas com o nobre Ministro da Agricultura. É o Sr. Frankberg, boa
pessoa, mas que nunca foi tido por engenheiro; que estando ali· há muitos anos,
não tendo achado meios de obter posição na colônia, apesar de ter vindo como
diretor, obteve do nobre Ministro o ser arvorado em engenheiro, não sei se para
medir terras ou fazer estradas; sei que obteve uma consignação mensal de 200$,
e, além disto, recebeu uma certa quantia em dinheiro. Pessoa fidedigna me asseverou que estes fatos se deram. E sendo assim, é provável que o nobre Ministro
tenha obtido as instruções de letra do Dr. Lallemant, que devem ser precisas;
desejaria que fossem lidas, para ser S. Sa. julgado com perfeito conhecimento
de causa.
Concluindo tudo o que tem relação com a colonização prussiana, declaro que aceitei como um princípio de satisfação as palavras do relatório sobre o
Dr. Lallemant, do Mucuri. O nobre Ministro, trazendo à Casa as palavras que vou
repetir, ou canta a palinódia ou desmente tudo quanto seu agente fez. Diz o relatório anexo ao do nobre Ministro da Diretoria das Terras Públicas, falando das
dificuldades de colonização, haver-se reconhecido a origem da predisposição recente que há na Alemanha para acreditar quanto se diz contra o Brasil, e acrescenta:
"Essa predisposição achou um ensejo favorável para manifestarse por atos circulares na publicação de escritos exagerados, apaixonados e caluniosos de certos indivz'duos, que trataram de desacreditar a colônia do Mucuri, as colônias de parceria da Província de São
Paulo e outras, sendo nisso coadjuvados por intrigas e manejos, infelizmente, em nosso próprio País."
O Sr. Pedreira - Essa é que é a verdade.

O SR. OTTONI - Agora mais duas palavras acerca de minha interpelação,
e vem a ser a pergunta que fiz ao nobre Ministro a respeito dos compromissos em
que está, ou possa estar, para comprar territórios nas vizinhanças das linhas férreas,
a fim de ali estabelecer colônias por conta do Governo.
O que eu disse, quanto à administração das colônias do Governo, sem dúvida induzirá a Câmara a reconhecer, em minha opinião, ser um expediente desgraçadíssimo a execução da última lei, que se refere aos terrenos nas vizinhanças
das linhas férreas.
Senhores, esses terrenos estão hoje por preços extraordinários dentro
do raio onde têm chegado as linhas férreas; qualquer pequena extensão só se poderia obter por muito dinheiro. O custeio das colônias há de ser naturalmente
como o dos outros; demais, eu não posso concordar que seja mais vàntajoso fundar colônias nos subúrbios da cidade do que no interior de nossas matas virgens.
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Por mais que· se me fale e pregue a respeito das vantagens do arado, eu,
reconhecendo tudo o que se diz com relação à Europa, acho que atualmente nos
convém mais rotear nossas matas virgens do que mandar vir arados para rotear as
terras abandonadas nas vizinhanças da Capital.
Não creio que os capitalistas e proprietários brasileiros sejam tão estúpidos, que entre nós não houvesse algum que, conhecendo as vantagens do arado, o
não mandasse vir, e estivesse abandonando suas propriedades em Valença e Vassouras, descendo para ltapemirim, para derribar matas. A experiência, uma experiência tão geral, experiência que acompanha homens inteligentes, como são muitos
de nossos agricultores, é decisiva prova que mau cálculo será esse de fundar colônias nas vizinhanças das linhas férreas, em terrenos já cansados, e em todo o caso
colônias fundadas pelo Governo, o que só servirá para que se aumente o estado
desgraçado do País, para que se aumente o deficit, e para que a polícia de Potsdam
nos mande mais mendigos e réus de polícia para virem infestar nossas estradas.
(Muito bem! Muito bem! O orador é cumprimentado por alguns Srs. Deputados.)
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DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO DA FAZENDA

Sessão de 30 de agosto de 1861
O "SR. OTTONI (Movimento de atenção. O orador percorre o salão com
um lance d'olhos. Pausa.) - Sr. Presidente, sinto não se achar na Casa nem um dos
nobres Ministros, especialmente o nobre Ministro da Fazenda. Não é uma censura
que irrogo a S. Exa., visto que para a primeira parte da Ordem do Dia não estava
dando o Orçamento da Fazenda ...
(Entra o Sr. Ministro da Fazenda.)
S. Exa. acaba de chegar; por conseqüência, cessa o que eu pretendia objetar em relação à sua ausência.
Sr. Presidente, as urgências votadas ontem e hoje para a preferência da
discussão do Orçamento podiam dar ainda aos nobres Ministros oportunidade para
S. Exas. justificarem perante o País a sinceridade do seu programa de economia;
sinceridade que podia ser posta em dúvida se se atendesse à discussão e votação dos
orçamentos especiais dos diversos Ministérios.
O Sr. Martinho Campos - Apoiado.
O SR. OTTONI - As urgências votadas ontem e hoje, se tivessem sido
aconselhadas pelo Ministério no princípio deste mês, a Lei do Orçamento (convenientemente estudada, tendo recebido todos os melhoramentos que deviam ser a
conseqüência do programa de economias), podia já estar no Senado.
O Sr. Martinho Campos - Apoiado.
O SR. OTTONI - V. Exa. se recordará que no dia 13 do mês que finda
amanhã foi apresentada na Casa a Resolução do Orçamento Interino, que deve ter
sido já remetido para o Senado. Desde aquele dia até ontem ocupou-se constantemente a Câmara na primeira parte da Ordem do Dia com o Orçamento Provisório
exclusivamente, e V. Exa. estará lembrado de que muitas vezes essa discussão entrava por uma ou mais horas na segunda parte da Ordem do Dia, preterindo a discussão dos Orçamentos Especiais.
Ora, apesar desta circunstância, que deixou muito pouco tempo para a discussão dos Orçamentos Especiais, temos aprovado desde o dia 13 até ontem o Orçamento do Ministério dos Estrangeiros, o do Ministério da Agricultura, os dos Ministérios da Justiça, Guerra e Marinha, e estamos com o Orçamento do Ministério da Fazenda.
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Porém, o que é certo é que o Orçamento Provisório prejudicou consideravelmente o exame sério e acurado que deviam ter os Orçamentos Especiais.
O Sr. Martinho Campos -Apoiado.
O SR. OTTONI- A circunstância a que já me referi contribuiu muito para
esta falta de exame, porque a Câmara geralmente só depois das duas horas deixáva
de se ocupar cci'm o Orçamento Provisório.
A Oposição pretendeu acudir aos cofres públicos, considerar os desperdícios que estão autorizados no Orçamento atual, melhorando o Orçamento Provisório; mas a Câmara se recordará que o nobre Ministro da Fazenda, por exemplo, mais
de uma vez ratificando as intenções em que estàva o Min1stHio de fazer ecb·nomiâs,
nos enviava para os Orçamentos Especiais.
No entanto, a discussão dos Orçamentos Especiais encerrava-'Se de um dia
para outro (apoiádos); muitos oradores que tinham considerações impórtãntes para
oferecer sobre diversas verbas acharam-se inibidO'S de o fazer (apoiados); e assim
mOstrou-se a Maioria mui pouco ministerial na adoção dos Orçarfltmtos, porque não
fez nem consentiu corte algum. Eu julgo que foi um meio de oposição aos nobres
Ministros, se são sinceras - como creio que são - as suas declarações de que estavam pro·ntos para aceitar nos respectivos Orçamentos todas aquelas reduções que
fossem compatíveis com o andamento do Servi'ço Público. Entretanto, quando ia
falar um orador, de quem nós podíamos persuadir que tinha tenção de trazer à
Câmara informações práticas sobre o modo de se reduzir uma ou outra verba dos
Orçan1entos, vinha o encerramento ...
O Sr. Martinho Campos- Precipitado.
O SR. OTTONI - ... muitas vezes, perdõe-me a Câmara, precipitado. Não
pretendo irrogar a menor censura, porque estou certo que era nas melhores intenções que se votava o encerramento; mas, com o encerramento, ficava a Câmara privada de informações sobre verbas que, aliás, poderiam ter sido reduzidas. (Apoiados.)
No Orçamento do Ministério da Agricultura tinham falado três ou quatro
amigos do nobre Ministro daquela repartição; e quando a Oposição ia começar a sua
tarefa, um nobre Deputado por Pemarhbttco, na melhor intenção, sem djlvida, porém desejoso de que se apressasse a deliberàção sobte o pal'ecer acerca de uma eleição de sua província ...
O Sr. Pinto de Campos - Asseguro ao nobre Deputado que não tive ém
mente semelhante parecer; ignorava mesmo que a eleição de Goiana estava marcada na Ordetn do Dia.
O SR. OTTONI - ... pela primeira vez em sua vida parlamentar apresentou-se à Casa pedindo o encerramento da discussão.
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O Sr. Pinto de Campos - A primeira vez, não senhor; é a segunda ou terceira.
O SR. OTTONI- Supunha ser a primeira vez, porque, de ordinário, os oradores que costumam dar ao Governo o apoio do seu voto e da sua palavra, sobretudo quando é uma palavra prestimosa e autorizada como a do nobre Deputado ...
O Sr. Pinto de Campos - Muito obrigado.
O SR. OTTONI - ... não são dos que se prestam a estes serviços obsequiosos de impor silêncio à Oposição.
O Sr. Pereira da Silva - É um direito de todos nós, e que por todos tem
sido exercido.
O SR. OTTONI - Não o contesto; e se há ofensa, estou pronto a retirar
qualquer expressão menos harmônica.
O Sr. Mello Rego - O Sr. Tito Franco, que era um dos oradores da legislatura passada, usou mais de uma vez desse direito.
O SR. OTTONI - Isto são considerações gerais que podem ser aplicadas
ao nobre Deputado a quem me refiro, como podem caber ao Sr. Dr. Tito Franco, se
alguma vez concorreu para o encerramento de alguma discussão.
O Sr. Martinho Campos - De quem temos as maiores saudades.
O Sr. Corrêa de Oliveira - Mas

tamb~m

era encerrador de discussões.

O SR. OTTONI - O que é certo é que não houve a necessária liberdade de
debate na discussão dos Orçamentos ...
O Sr. Martinho Campos - Apoiado.
O SR. OTTONI- Não me refiro à política geral; ao contrário, deploro que
o nobre Ministro da Justiça, com as suas preleções sobre Direito Público Constitucional, sobre as atribuições de Poder Moderador. ..
O Sr. Ministro da Justiça - Entretanto, o nobre Deputado tem tomado
mais tempo em fazer essas censuras.
O SR. OTTONI - É a segunda ou terceira vez que de passagem faço este
reparo; e podia demorar-me muito na apreciação do tempo que S. Exa. nos roubou
prelecionando sobre Direito Público, sobre atribuições do Poder Moderador, e responsabilidade do Ministério pelos atos desse Poder sobre o direito de revolução, e
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poderia facilmente demonstrar que esse tempo teria sido melhor empregado no
exame especial de cada verba do Orçamento.
Sr. Presidente, eu acredito que se acaso a Câmara quisesse deixar à Oposição a liberdade de tratar, por exemplo, aos sábados, uma vez por semana, de moções políticas, seria da mais alta conveniência que se proibisse na discussão dos
Orçamentos a política geral, que rouba ao País o conhecimento dos ministérios
dos Orçamentos. (Apoiados.)

O Sr. Martinho Campos- E é para que essas discussões servem.
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, nas discussões do Orçamento devíamonos exclusivamente ocupar das questões sobre o serviço dos diversos Ministérios.
(Apoiados.)
Tratando-se agora do artigo do Orçamento relativo às despesas do Ministério da Fazenda, eu mal sei o que possamos fazer para recuperar o terrerio perdido, para corrigir o que possa ter passado de defeituoso no Orçamento dos diversos Ministérios, como foi aprovado em 2~ discussão.
Dir-me-ão que na terceira discussão é o lugar próprio para essas retificações; mas, para que a Câmara esteja ilustrada na terceira discussão, para evitar areprodução desses defeitos, chamemos a atenção do nobre Ministro da Fazenda
para as diversas verbas de Despesa, que são recapituladas neste artigo, a fim de
que S. Exa., consultando os seus colegas, nos informe sobre as reduções que desde
já se podem fazer nessas verõas, de modo que antes da terceira discussão volte o
Orçamento às Comissões para melhor se harmonizarem as diversas reduções que são
necessárias.
Nós temos, Sr. Presidente, um Orçamento de mais de 50.000:000$ de
Despesa ...

O Sr. Martinho Campos - Fora os créditos suplementares e extraordinários.
O SR. OTTONI - Lá irei. O nobre Ministro da Fazenda nos disse que o
deficit conhecido vai a cerca de 10.000:000$, e alguns oradores elevaram-no a
14.000:000$ (apoiados); eu suponho que não se tem contemplado todas as verbas
que hão de fazer avultar o deficit.
Mas, Sr. Presidente, o Ministério não mostra intenção de procurar em
novos tributos remédio a esse deficit; nem eu sei em que os poderia lançar, depois
de tão acabrunhados de impostos como já estamos. (Apoiados.) Mas, então, como
procurará fazer-lhe face? Será com a emissão de bilhetes do Tesouro?
Sr. Presidente, nós estamos ameaçados de um extraordinário decrescimento de renda com a moléstia do café; porque, apesar das preleções do nobre Ministro da Agricultura acerca dà cultura extensiva e intensiva do café e de outras plantas; apesar de S. Exa. nos ter feito uma larga dissertação a respeito da origem do
mal, explicando-nos que provém de enxames de mariposas, eu só estou convencido
de uma coisa, e é que àtualmente ninguém sabe o que o ano de 1862 nos trará.
(Apoiados.)
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Conversando com os homens práticos, com os fazendeiros mais inteligentes, todos eles me dizem que o futuro é o mais incerto possível, e que ninguém sabe
se a praga do café se repetirá ou não em 1862 como veio em 1861. (Apoiados.) No
entanto, nós caminhamos para 1862 com um deficit reconhecido de 14.000:000$,
e sem cuidar dos. meios para lhe fazer face.
Se em 1862 nos acharmos a braços com aquela calamidade, o que será do
País com os seus bilhetes do Tesouro?
·
O que entendo que devemos fazer em tão melindrosas circunstâncias é
considerar a questão, não na verba da Receita, mas considerá-la pelo que diz respeito às despesas. (Apoiados.)
Reconsidere o Ministério conscienciosamente as votações dos diversos Orçamentos, e tenha a coragem de ser econômico por fatos, e não somente por palavras, porque por hora não vejo senão palavras. À vista do que temos observado, o
Ministério está de acordo com a Maioria, porque aceitou o Orçamento votado com
o defícit de 14.000:000$, abandonando o seu programa de economias. E se não o
abandonou, preciso é que reconsidere cada um dos Orçamentos desde a 2::} discussão do Orçamento da Fazenda até a 3~ discussão dos outros; é preciso que apresente à Câmara reduções muito importantes.
Eu creio que se podem fazer grandes cortes; é necessário que o Ministério seja sincero (não digo que intencionalmente não o seja), mas tenha a energia da
sinceridade, reconheça as dificuldades da situação, que tenha a coragem que ela
exige.
Sr. Presidente, ainda em 1855 as despesas públicas se fizeram profusamente com menos de 40.000:000$; hoje 50.000:000$ já não chegam!
O Sr. Martinho Campos ~ Cinqüenta e um mil e tantos contos, e com os
créditos suplementares hão de se gastar mais de 60.000:000$.
O SR. OTTONI ~ Assim não há recursos que possam fazer evitar a ban-c-arrota e a ruína. Estamos consumindo não só a renda dos dois anos mais próximos,
mas até os recursos das gerações futuras; e o pior é isto: estamo-las consumindo em
pura perda.
O Sr. Martinho Campos

~

Apoiado.

O SR. OTTONI ~ Sr. Presidente, mais de uma vez tenho-me elevado nesta
Casâ contra as despesas irripensadas, contra despesas que o público caracteriza muito mais severamente.
Eu referi nesta Casa, por ocasião das interpelações que dirigi ao nobre
Minístro da Agricultura, que constava no público que havia uma espécie de caixa
mágica na Secretaria dos Negócios da Ju'stiça, cujo Oficial Maior recebia quantias de
· diversos Ministérios para distribuí-las a troco de serviços que não estão reconheci. dos por lei, ou que ao menos não têm nas leis marcada retribuição igual a essa que,
porassim dizer, se dá atrás da porta.
Deve-se a Câmara recordar de que ninguém protestou contra esta minha
proposição, por mais grave que seja. Apenas ...
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O Sr. Ministro da Justiça -Protestei eu.
O SR. OTTONI - ... apenas o nobre Ministro da Justiça nos disse: "No
meu Ministé-rio declaro redondamente que não é exato." Eu tomei ao nobre Ministro que acreditava na sua palavra.
O Sr. Ministro da Justiça - Sem confirmar semelhantes despesas em outros Ministérios.
O Sr. Martinho Campos -Não disse o contrário.
O SR. OTTONI - A Câmara, que ouviu o aparte do nobre Ministro, achou
que a conclusão era a que S. Exa. negava que no seu Ministério tal coisa suçedesse,
mas que admitia a acusação a respeito de outros.
(O Sr. Ministro da Justiça dá um aparte.)
O SR. OTTONI - Eu vou provar a minha proposição, com o que está nos
balanços.
O Sr. Ministro da Justiça - É necessário que prove que há despesas feitas
por uma caixa mágica da Secretaria da Justiça.
O SR. OTTONI - Não questionemos sobre palavras. Nos balanços não se
fala em caixa mágica, mas existem algarismos que confirmam o que tenho dito.
As censuras que faço dirigem-se ao sistema, não têm nada de pessoal. São
aconselhadas pelo desejo que tenho de que não gastemos mais do que é necessário;
nascem do desejo de fazer com que a Câmara evite, quanto se possa, a exprobração
de qualquer espécie de cumplicidade, por mais remota que seja, nos abusos e desperdícios que se dão.
Sr. Presidente, eu estou certo de que a observação que vou fazer há de contribuir para que muito seriamente se considere a questão dos fundos secretos.
Na Inglaterra, quando o Parlan1ento votava fundos secretos, o povo tinha
razão para acreditar na tribuna e diziam os primeiros oradores que o destino desses
fundos era a corrupção parlamentar. Eu estou bem certo, Sr. Presidente, que tal não
é o emprego dos fundos secretos no Brasil (apoiados); porém, a Câmara, todos nós,
devemos resguardar a nossa reputação, a nossa dignidade de quaisquer ilações, por
mais infundadas que possam ser.
Procuremos examinar seriamente como é que se fazem essas despesas extraordinárias; devemos exigir que os nobres Ministros expliquem quanto, como, o porquê, e quem recebia cada uma dessas quantias, a não ser o que é propriamente destinado à Polícia e Segurança Pública.
O Sr. Martinho Campos - É com o que se gasta menos.
O Sr. Ministro da Justiça -Em quanto importa essa verba?
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O SR. OTTONI - Vou mostrar o que li nos balanços. Despesas extraordinárias e secretas 78:969$060, só no Município da Corte; mais 40:000$ nas outras
províncias, o que soma quase 119:000$. Repressão do tráfico 50:000$.
Sr. Presidente, é preciso dizer-se a verdade. O público não acredita que se
gaste dinheiro com a repressão do tráfico; acredita, sim, que esta verba do Orçamento da Justiça envolve outras despesas de que se deseja que ele não tenha conhecimento. Ao menos as individualidades, por amor de quem, se dizia nesta tribuna,
que se consignavam fundos para a repressão do tráfico, parece que procuraram outro meio de vida.
O Sr. Ministro da Justiça - Desta verba saíam para a Bahia 16:000$ para
auxilio do soldo da força policial que se achava estacionada na costa.

O SR. OTTONI - Não são despesas reconhecidas.
O Sr. Ministro da Justiça - Pois não é reconhecida essa despesa de 16:000$
para o auxi1io do assoldadamento da força policial estacionada na Corte?

O SR. OTTONI - Há irregularidade em semelhante despesa: da verba para
a repressão do tráfico não se devia tirar dinheiro a fim de pagar a força policial da
Bahia.
O Sr. Ministro da Justiça - Força policial estacionada na costa para esse
serviço especial.

O SR. OTTONI - Para que temos Exército? Para que as Assembléias Pro·
vinciais votam despesas com os corpos policiais?
O Sr. Ministro da Justiça - Eu fiz cessar essa despesa.
O Sr. Martinho Campos - Era tru o abuso, que o fez cessar.
O Sr. Ministro da Justiça - Havia razões para conservá-la. O que eu digo
mostra o emprego de uma parte importante dessa verba.

O SR. OTTONI- Acredito na palavra de V. Exa., que tanto duvidou da
regularidade de semelhante despesa, que acaba de declarar que a suprimiu. Muita
gente dirá que o pagamento da força policial era um pretexto.

Q Sr. Ministro da Justiça -Pretexto não; pagava-se efetivamente com essa
quantia.
O SR. OTTONI- Vamos adiante. Diz mais o balanço: "Entregue ao Ofi·
cial Maior 39:715$315", sem dizer-se para o quê. Está isso escrito pura e simplesmente.
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O Sr. Ministro da Justiça- Essas despesas secretas com a Polícia são feitas
por ele mesmo.
O SR. OTTONI - Logo, está provada a exatidão das informações que me
deram quanto à caixa mágica da Secretaria da Justiça, até porque não é só desta repartição que a Secretaria da Justiça recebeu fundos.
Temos também no Ministério da Guerra declarados pelo balanço como dados ao Chefe de Polícia e ao Ministério da Justiça 7:000$. Eu supunha que as despesas da Segurança Pública corriam exclusivamente por conta da repartição da Justiça. O dinheiro da repartição da Guerra, se vem para aqui, é para acobertar alguma
coisa que se não quer escrever ali.
O Sr. Ministro da Fazenda - E o recrutamento não é feito pela Polícia?
O SR. OTTONI - O povo há de acreditar que é o recrutamento das consciências, não desta Câmara, porque faço justiça a todos os meus honrados colegas.
Olho para os bancos, e não vejo alguém a quem se possa aplicar o desar destas palavras. O povo, porém, dirá que é o recrutamento das consciências que ocasiona despesas que se não podem explicar ao Parlamento.
Há mais outras verbas dessa natureza. O Ministério da Marinha também
concorreu com 1:600$. Igual destino dizem que tem, por exemplo, o que se diz gastar-se com alimentos dos africanos livres.

Um Sr. Deputado - E com o encanamento do Maracanã?
O SR. OTTONI - E a Casa de Correção, onde, se vera est fama, muitos
abusos eram acobertados com a autorização para despesas irregulares. Quando o
empregado subalterno e o confidente do empregado superior têm necessidade de
exigir reservas e segredo dos seus subalternos, mal vai a autoridade; e se é a respeito
de dinheiro, não há mais fiscalização possível.
O Sr. Saldanha Marinho - E disto provém a falta da força da autoridade.
O SR. OTTONI - Sem insistir neste tópico, observo que à repartição da
Justiça foram entregues, a diversos títulos para despesas secretas, 218:000$.
O Sr. Paranaguá - Em que ano foi isto?
O SR. OTTONI- Estou falando com o balanço do ano de 1858 para 1859.

Um Sr. Deputado - Seis meses do Ministério de 4 de Maio, e seis meses do
seguinte ...
O SR. OTTONI - Seja quem for. O que eu quero é que se saiba quais
são os cancros que matam a nossa prosperidade. Cada um responda por si.
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Um Sr. Deputado -É resposta àquela pergunta.
O SR. OTTONI - Eu não quero censurar, mas moralizar sobre os fatos,
e pois que se insiste em chamar à autoria o Ministério de 4 de Maio, eu ponderarei
que este Ministério e outros que se llie seguiram ...
O Sr. Martinho Campos -E o precederam.
O SR. OTTONI - ... tinham sempre por principal colaborador o nobre Ministro da Agricultura que, - como está na consciência de todos - foi sempre o Ministro das Terras Públicas e da Colonização, desde que se fundou aquela repartição. (Apoiados.)
Há mais outro colaborador efetivo dos Ministros anteriores e que faz parte do atual Ministério.
Sem querer fazer injúria a nenhum dos cavalheiros que governaram em anos
passados, o nobre Ministro atual dos Negócios da Marinha é Ministro daquela repartição há muitos anos. Ele aqui alardeou que tal tem sido a sua posição, lançando em
rosto a cavalheiros que honram estes bancos, que iam para lá sem saberem o ABC.
Tomou assim a responsabilidade de tudo, e a tem.
O Sr. Zacarias- Não a tem. Foi bazófia dele.
O Sr. Ministro da Fazenda -O nobre Ministro da Marinha não dirigiu essa
expressão aos nobres Deputados; figurou uma hipótese somente.
O SR. OTTONI - Se não foi aos nobres Deputados, então não sei a quem
se dirigiu; só se foi ao Sr. Abaeté, ou a V. Exa. ou ao Sr. Wanderley.
Para mim, o certo é que os que têm sido Ministros de fato, há muitos anos
não podem querer lançar somente aos Ministros de direito a responsabilidade que
a todos toca.
Eu podia mesmo dizer que também o nobre Ministro da Guerra não pode
evitar a responsabilidade do que nesta repartição tem havido em fato de desperdícios. Portanto, não se ql)eira atirar a censura somente ao Ministério de 4 de Maio.
Repito, vá a pedra a quem tocar. Tome cada um a parte que llie couber.
Mas, Sr. Presidente, eu comecei por declarar que não era minha intenção
instaurar uma discussão pessoal, mas convencer a Câmara da necessidade que há de
estudo aturado para vencer as nossas dificuldades financeiras, para assim remediar o
gravame que pesa sobre o País. Não é minha intenção ofender a nenhum dos meus
honrados colegas- isto está bem claro -,nem a nenhl,lm dos Ministros presentes e
pretéritos. Quis chamar a atenção de todos, pedir o concurso de todos, para que o
povo, o pobre povo não pague senão o que for necessário, ou ao menos para que saiba em que se gasta o dinheiro dos impostos.
O Sr. F. Otaviano - E escollie com toda a lealdade o balanço de dois Ministros de opinião diversa.
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O SR. OTTONI -A respeito de alguns Ministros não sou suspeito: provas
de estima e consideração tenho deles recebido, e lhes sou grato. Portanto, fique à
parte a questão pessoal.
Há nos diversos Ministérios, como tenho mencionado, despesas escandalosas, cuja explicação é necessário que os nobres Ministros dêem ao Parlamento;
ou as reduzam, ou justifiquem a necessidade de sua continuação.
No Ministério dos Negócios Estrangeiros vejo no balanço uma verba muito curiosa. "A bem do Serviço Público", meus Senhores, "41:012/619!". ·Cuido
que posso também reunir esta adição às despesas secretas, porque não sei em que
poderia ser empregada esta soma assim classificada. Também têm muito de despesa secreta estas outras adições: "Entregues ao Oficial-Maior, 38:000$; ao Chefe da
4~Seção e ao Porteiro, 34:837$ ."
A Câmara permitirá que eu o diga, sem pretender irrogar ofensas a quem
quer que seja: no Ministério da Fazenda as despesas estão melhor coonestadas; ali
sabe-se escriturar mais habilmente. Entretanto, fiquei espantado quando vi que tambem nesse Ministério há despesas secretas; me parecia que as despesas secretas de
que fala o Orçamento deviam ser unicamente as que servem para prover a segurança
pública pelo Ministério da Justiça. Mas assim não é, porque estamos vendo que todos os Ministérios têm despesas secretas. (Apoiados.)
No Ministério dos Negócios do Império, extremando o que nos balanços
acha-se sob título equívoco ou não definido, somando as diversas adições, deparase com a soma de 53:456$675.
Além da quantia entregue pelo Ministério da Marinha ao Oficial-Maior da
Secretaria da Justiça, que eu disse constava no público ser o tesoureiro da caixa
mágica por onde se distribuem as despesas secretas, há por aquele mesmo Ministério entregue pelo respectivo Oficial-Maior e ao Chefe de Polícia a quantia de
6:394$.
A soma total das diversas adições que tenho comemorado é de 414:805$106,
que não se podem explicar senão como despesas secretas, em grande parte confessadas como tais.
Pergunto eu à Câmara se no ano em que se reconhece um deficit de
14.000:000$, se no ano em que se reconhece que as circunstâncias do País são tão
desgraçadas que se vota a Despesa sem se votarem in1postos para prover a esse deficit, é decoroso à Câmara aprovar um Orçamento em que vão envolvidas centenas
de contos de réis para despesas secretas?

O Sr. Ministro da Justiça - São 174:000$ para todas as despesas desta
natureza.
O SR. OTTONI - O nobre Ministro poderá sustentar esta sua asserção
depois que me responder em que se empregam essas verbas que não considera gastas como despesas secretas e de discutir-se a autorização com que foram feitas.

Um Sr. Deputado -Pergunte ao Ministério de 4 de Maio.
Outro Sr. Deputado- Também aos outros se deve perguntar.
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O SR. OTTONI - Eu peço aos meus honrados colegas que não falem do
Ministério de 4 de Maio, nem do de 12 de Dezembro, porque neles tenho amigos
que muito respeito e estima me merecem; e mesmo no Ministério atual algum talvez não se dedigne de aceitar a minha amizade. Para que, portanto, personalidades?
(Há repetidos apartes.)
Tenho consciência, meus Senhores, de que estou prestando um grande serviço ao meu País (apoiados) e aos homens sérios que quiserem governar seriamente
(apoiados), que não quiserem continuar com este sistema de corrupção que vem do
alto.
O Sr. Ministro da Justiça - Só pode notar que a verba é excessiva à vista
da natureza do serviço.
O SR. OTTONI - É lamentavelmente excessiva.
O Sr. Ministro da Justiça -Porém não é mais do que 174:000$ para tudo.
O SR. OTTONI - Não, senhor. Eu estou moralizando os balanços; recebi
somente o de 1858 a 1859; recebi-o há bem poucos dias, e mal pude lançar a vista
sobre ele; estudei-o perfunctoriamente, mas com consciência, desejando verificar
como é que se gastava o qinheiro do País, como é que se executavam as regras prescritas nas Leis do Orçamento, como é que as despesas que no tempo da Regência do
Sr. Feijó eram de 13.000:000$, que orçavam por 28.000:000$ há três ou quatro
anos, se haviam elevado recentemente a 50.000:000$ ...
O Sr. Ministro da Justiça - É a depreciação da moeda; é o papelório.
O SR. OTTONI -Nunca esteve tão depreciado como em 1830. Querem
desculpar semelhante estado de coisas com o papelório! O mal está nas emissões
clandestinas, e não nas emissões públicas. (Apoiados.) Papelório são esses quatrocentos e tantos contos que se gastam em pura perda. Papelório, Sr. Ministro, são os
recibos que V. Exa. há' de ter lido em mãos do seu Oficial-Maior; papelório são esses documentos de despesas secretas.
O Sr. Ministro da Justiça -Nego que no meu tempo e no de meus antecessores se fizessem despesas ... (Não pudemos ouvir a conclusão.)
(Há outros apartes.)
O SR. OTTONI - Eu não me refiro a V. Exa.
O Sr. Ministro da Justiça - E como diz que os recibos estão nas mãos do
Oficial-Maior da Secretaria da J4stiça?
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O SR. OTTO:Nl - Eu estou referindo fatos. Gastos extraordinários tenho
provado que se fazem pelo intermédio do Conselheiro Oficial-Maior, e asseguro que
a responsabilidade do nobre Conselheiro Oficial-Maior da Secretaria da Justiça há
de estar resguardada, que ele há de ter os recibos que justifiquem a despesa que fez.
Agora a respeito de personalidades, pois quando o nobre Ministro disse:
asseguro que no meu Ministério isso não tem acontecido, porventura eu duvidei da
palavra do nobre Ministro?

O Sr. Ministro da Justiça - V. Exa. insistiu tanto, que parecia referir-se
ao tempo presente.
O SR. OTTONI - Ora, pelo amor de Deus! Não há suscetibilidade mais
exaltada do que a do nobre Ministro da Justiça! Logo que se não fala segundo o
sistema que S. Exa. traça de acordo com suas idéias, imediatamente S. Exa. vê injúrias!
(O Sr. Ministro da Justiça dá um aparte.)

O SR. OTTONI - Não se queira porém escoimar tanto, porque V. Exa.
não fez quanto podia ter feito.
O Sr. Martinho Campos - Apoiado.

O SR. OTTONI - Reconheci, e não fiz favor à honestidade do nobre
Ministro; mas não se persuada S. Exa. que é o único homem de bem, um homem
excepcional.
O Sr. Ministro da Justiça - Excepcional, não; protestei em nome do Ministério de que faço parte.

O SR.· OTTONI - Sei bem que o nobre Ministro é solidário com os seus
colegas; expressamente o declarou em relação ao nobre Ministro da Agricultura, resguardando-o de acusações que ninguém lhe tinha feito.
O Sr. Ministro da Justiça- Não se fazem essas despesas como V. Exa. está

figurando.

·

O SR. OTTONI - Mas, Sr. Presidente, muito significativos são os algarismos que extraí do ventre dos autos chamado Balanço de 1858 a 1859. (Apoiados.)
Não pára, porém, no que disse o escândalo daS despesas; vou comunicar à
C'àmara mais alguns apanhamentos interessantes.
No Ministério da Marinha deu-me nos olhos o avultado das despesas sobre esta rubrica muitas vezes ali repetida - papel, pena e outros artigos de expe619

diente - evidentemente obréias, lacre, etc. Tive o cuidado de somar essas diversas adições, e suponho que o meu trabalho está exato, mas desejo que seja retificado porque está me parecendo ter havido algum erro de impressão no balanço,
não sendo possível que o nobre Ministro, que sabe o ABC da Marinha, tenha consentido que em papel, penas e outros artigos de expediente, se gastassem em um
ana 72:309$441. (Oh! Oh!)
No entanto, é o que está no balanço; eis aí a causa do deficit, Sr. Ministro da Fazenda.
Outra verba cujas diversas adições também somei por me parecer da mesma forma extraordinariamente escandalosa é a seguinte: escaleres e remadores,
85:409$730.
Não pense a Câmara que está incluída nesta soma a despesa com escaleres e remadores que prestam serviços reais e necessários, como sejam os da Capitania
do Porto: estes não são incluídos aqui, formam uma verba separada, cuja despesa
monta a 108:000$. Os escaleres e remadores, com os quais se faz a despesa. de
85:409$730, são os escaleres de aparato. Não sei se há escale r do Ministro.

O Sr. Ministro da Fazenda - Há do Ministro, do Inspetor do Arsenal, do
Encarregado do Quartel-General, do Patrão-mor etc.
O SR. OTTONI - Pois, senhores.: é isto admissível quando vamos contrair
empréstimos para fazer face à despesa ordinária? O que haverá por aqui, o que estes
algarismos escondem eu não sei. Declaro à Câmara, não tenho conhecimento de
nenhum abuso, de nenhuma dilapidação direta que infame a qualquer dos empregados que têm o obséquio de urri escaler tripulado por doze ou não sei quantos homens; mas este algarismo elevado induz à suspeita de graves abusos. E não seria fato
novo na nossa História.
Sr. Presidente, em 1830 houve um Ministério que estremeceu diante do
mau estado das finanças. Reconheceu que os desperdícios iam conduzindo o Brasil
e o Governo à ruína, e pretendeu -já era tarde, Sr. Presidente ... -remediar o mal
fazendo economias. Fazia parte desse Ministério o falecido Sr. Marquês de Paranaguá, o qual na verba -Remadores das galeotas - encontrou uma dilapidação horrorosa. Havia uma casa na Ilha das. Cobras entregue ao Patrão-mor, onde se dava
larga festança, e mal sabia o público que estava pagando o champanhe e outras despesas desta ordem que ali se faziam ... Mas o nobre Marquês verificou que tudo isto
saía do Tesouro sob a verba: Remadores das galeotas. O abuso foi então corrigido.
Eu pretendi entrar no estudo da Repartição da Marinha. Fora de todos os
negócios públicos, há muitos anos alheio inteiramente ao Parlamento e até às discussões, eu confesso à Câmara, ignorava tudo quanto se passava no País; mas, para
bem servir aos meus constituintes, procurei especialmente infvrmar-me do modo
por que se gasta o dinheiro deste pobre povo brasileiro; pedi, pois, informações ao
nobre Ministro, por exemplo, a respeito dos contratos de víveres que se houvessem
feito, e de madeiras, porque sei que com estas duas verbas se fazem largas despesas
e que acerca de madeira têm havido dilapidações de que os Srs. ex-Ministros n[o
têm tido conhecimento; faço-lhes justiça, mas censuro a todos porque deviam
tudo saber.
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Pretendia verificar as coisas por mim, e para encaminhar a verificação interpelei o nobre Ministro da Marinha. S. Exa. teve a bondade de trazer-me urna tabela
detalhada dos contratos de fornecimentos de víveres que fez para o ano financeiro
corrente. O nobre Ministro, confrontando as despesas a que a Repartição da Marinha ficaria sujeita .em virtude dos contratos feitos para o fornecimento deste ano,
com as despesas dos anos anteriores, declarou-nos que tinha feito urna economia
de 70:000$.
"
As despesas, segundo o Balanço de 185 8 a 1859 a que me tenho referido,
na verba Vz"Peres, montaram a mais de 1.300:000$. Já vê V. Exa. que é urna verba
da maior importância; o nobre Ministro limitou-se a dizer: há uma economia de
70:000$, porque se vai gastar essa quantia menos do que no ano antecedente.
Eu não chamo a isto economia, porque o algarismo da despesa pode ser
maior ou menor conforme o preço da praça; a economia está no corte de despesas
que não são necessárias, ou no corte dos desperdícios.
Por conseguinte, o fato de importar o fornecimento de víveres, segundo os
contratos atuais, menos 70:000$ do que o do ano anterior, nada prova. Eu não podia dar-me por satisfeito simplesmente com esta coarctada do nobre Ministro;
e declaro, para que o nobre Ministro examine, que informei-me, e cuido ter verificado que, por exemplo, nas verbas Carne seca e farinha de mandioca, os preços da
tabela que o nobre Ministro teve a bondade de entregar-me estão muito além de
50% sobre os preços que regulavam no mercado na data dos contratos.

O Sr. TaPares Bastos -Pode ser; mas os gêneros são muito bons.
O SR. OTTONI - Eu tomei os preços para gêneros bons; estou certo de
que o nobre Ministro procurará explicar esta diferença.

O Sr. Martinho Campos- A Nação compra sempre mais caro por causa do
mau sistema dos pagamentos.
O SR. OTTONI - Creio que na verba Vz"Peres há grande economia a fazer,
e creio que o nobre Ministro tem necessidade de justificar os seus contratos.
O nobre Ministro foi pouco explícito a respeito de madeiras. Não poderia
dar-me todas as informações que pedi, portanto, não vou adiante; a respeito eu poderia talvez auxiliar o Ministério para fazer alguma economia neste gênero, mas isso
fica para 1862.
Enfim, tenho mais duas notas a respeito do Ministério da Marinha: Anúncios e impressões, 18:388$41 O; Diversas (sem a menor explicação), 8:986$340.
Ministério da Guerra - Uma das primeiras coisas que me deu nos olhos
no Balanço deste Ministério foi esta verba: Escaleres das fortalezas, 50:281$134.

O Sr. F. Otaviano- Quantos escaleres!
O SR. OTTONI - São também dignas de reparo as despesas de expediente. A Càmara vai ver. Impressão e encadernação, 27:144$418. Papel, penas e outros artigos de expediente, 35:658$506.
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O Sr. Martinho Campos - Afora 12:000$ que também sob este título se
gasta no Arquivo Público.
O SR. OTTONI - Luzes no Arsenal da Corte, 7:529$280. Ditas em diversos estabelecimentos, 11:244$234. Ditas nos hospitais, 4:398$050 etc.
Cuido que a Câmara, ouvindo-me ler estas diversas verbas, já terá consigo
pensado que há -luz demais na Repartição da Guerra. Pois espere a Câmara, isto
nada é: ainda temos outra verba: Água e luzes. Está contemplada às págs. 193 do
Balanço, e diz assim: Água e luzes 60:4 72$ 596!
Um Sr. Deputado - É para os corpos de guarda.

O SR. OTTONI - Aí e~tá uma explicação! Ainda bem, Sr. Presidente. Foi
quando estudei, assim perfunctoriamente, estas verbas dos arsenais e outros estabelecimentos do Ministério da Guerra, que deplorei mais ainda a situação a que incômodos de saúde têm ldvado um ilustre colega nosso, cuja cadeira, hoje, está desocupada, o. ~T. Manoel de Melo Franco, que tão relevantes sen:-iços prestou ao País
(apoiados), desembaraçando nesta tribuna eni Í852 as meadas de linha em·que se
gastavam dezenas de contos de réis, e pondo em relevo o escândalo de outras despesas curiosas da Administração da Guerra. (Apoiados.)
O meu ilustre com provinciano veio para esta Casa na presente sessão cheio
do mesmo ardor com que defendeu os interesses públicos quando aqui teve assento
em 1852 (apoiados); mas, infelizmente, o seu mau estado de saúde não lhe tem permitido tomar parte nos debates que se têm suscitado. (Apoiados.) Por mais de uma
vez tem sido precisa a intervenção de seus amigos para contê-lo em o silêncio exigido pelos seus sofrimentos. (Apoiados.)
Isto que digo é também uma explicação que dou em nome do meu honrado amigo aos dignos eleitores do Primeiro Distrito da Província que, sem dúvida,
terão procurado nos jornais o nome do distinto Sr. Melo Franco, como um daqueles que deviam tomar parte ativa nas discussões da Câmara. (Apoiados.)
Mas, Sr. Presidente, eu pergunto, não será possível que os nobres Ministros reconsiderem os seus Orçamentos, e, confrontando-os com os balanços, nos venham dizer na terceira discussão as reduções que são possíveis? Se o não fizerem,
eu creio que o público não dará muito pela sinceridade do programa de economias,
com o qual tanta bulha se tem feito nesta Casa.
O Sr. F. Otaviano - O Governo se comprometeu a economias por sua
parte, e não por parte da Câmara. A Câmara condena as economias.

O SR. OTTONI - O que o Governo quisesse a Câmara havia de votar.
O Sr. Martinho Campos -Apoiado; quem lhe deu a Resolução de prorrogação de Orçamento dava-lhe o resto.

O SR. OTTONI - A Maioria resolvida a apoiar o Ministério votaria na
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maior sinceridade as medidas que o Governo exigisse. Portanto, a responsabilidade
de todas as despesas que aqui estão consignadas é principalmente dos nobres Ministros.
O Sr. Martinho Campos - A responsabilidade da Maioria está só em dar
apoio ao Ministério.
O SR. OTTONI - Sem dúvida; porém, os nobres Ministros diretores da
Maioria não têm mostrado a coragem da situação.
Aceitaram, por exemplo, o legado do Ministério passado, da organização
da Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas.
Algum dos nobres Ministros condenou no Senado, na sessão do ano passado, a reforma das Secretarias, e ainda este ano, a maneira por que foi organizada
esta Repartição, sofismando-se a autorização le~islativa? O Corpo Legislativo havia
autorizado o Ministério a criar a Repartição de Agricultura, Comércio e Obras Públicas, contanto que não criasse nova despesa; mas o Ministério o que fez? Reuniu
aos 55 empregados que havia na Secretaria do Império os de diversas repartições,
a saber: Repartição-Geral das Terras Públicas, 11; Correio, 8; Inspetor-Geral das
Obras Públicas, 24; Negócios Eclesiásticos a cargo da Secretaria da Justiça, 11. Ao
todo 109. Deixando, com a nova organização, 46 empregados na Secretaria do Império, e decretando o número de 48 para a da Agricultura, diz que havia suprimido 15 empregados. Somando os respectivos ordenados, verificou o Governo que
os antigos montavam a 256:404$ e os novos elevaram-se apenas a 256:320! E, portanto, alega o Ministro que fez uma economia de 84$ 000! Gaba-se disto! (Apoiados.)
Porém, os ordenados dos empregados da Secretaria de Agricultura estão
muito abaixo dos ordenados das outras Secretarias; e conseguintemente vê-se que
aqui foi a lei perfeitamente sofismada, porque, quando se autorizou a criação da
Repartição, foi sem dúvida na intenção de dar, aos empregados, ordenados correspondentes aos das Secretarias existentes. (Apoiados.)
Eu creio que os ordenados concedidos aos empregados das outras Secretarias são exorbitantes, e nisto os nobres Ministros, ou ao menos alguns deles têm declarado estar de acordo, e assim se têm pronunciado no Senado; mas recuaram diante da solução. É porém mister nivelar os ordenados, ou reduzindo todos como propôs a Oposição, ou igualando aos mais os empregados da Agricultura: a justiça assim o pede.

O Sr. F. Otaviano - Creio que já estão nivelados, porque o Relatório do
Ministro diz que os ordenados importam em 123:000$, e no Orçamento vejo consignada a quantia de 170:000$.
O Sr. Ministro da Fazenda - É para as despesas da Secretaria.
O Sr. F. Otaviano- Ah! 50:000$ para despesas da Secretaria!

623

O SR. OTTONI - O Governo reuniu todos os empregados da Repartição
das Obras Públicas; não sei se isto estava na lei; mas o Ministério reconheceu que a
nova repartição devia necessariamente conter uma seção de Engenheiros.

O Sr. Martinho Campos- Foi o fim da lei.
O SR. OTTONI - Parece que sim. Devia haver uma seção propriamente
técnica; mas não está compreendida na criação da repartição.
No art. 4Q do Regulamento se reconhece, porém, a necessidade dessa
seção, e se diz: "Além dos empregados acima mencionados, a 2~ Diretoria terá também um corpo de Engenheiros e os auxiliares precisos para o exame, para inspeção,
execuÇão, e fiscalização das obras públicas, os quais vencerão as gratificações que
lhes forem marcadas."

O Sr. Martinho Campos- Talvez isto absorva a tal economia dos 84:000$.
(Risadas.)
O SR. OTTONI - Vê-se, pois, que o limite marcado pelo Corpo Legislativo foi completamente sofismado, e assim vai continuando sofismado o Orçamento
desta repartição, em o qual muitas economias se podiam fazer, mas que não se fizeram. Para prová-lo, a Câmara me permitirá que lhe faça observar a contradição
flagrante em que caiu o nobre Ministro da Agricultura, aprovando o Orçamento
como foi votado.
S. Exa. nos disse, quando aqui a primeira vez falou a respeito de colonização, que era verdade que a inexperiência e diversas causas em que concordou tinham levado o Governo a fazer despesas extraordinárias com a introdução de colonos. Não negou as informações, que eu tinha trazido à Casa, de que os colonos que
aqui chegaram de 1858 para 1859 custaram a soma elevadíssima de 120$ a 150$
por cabeça; mas o nobre Ministro reconheceu que essas despesas podiam em grande
parte ficar anuladas em vista dos contratos recentes que davam apenas um prêmio de
10$ a 20$ por cada colono. Tais contratos fez ultimamente o nobre Presidente da
Província do Rio Grande do Sul para a introdução de mil colonos. O nobre Ministro reconheceu isto no seu primeiro discurso; mas, já no discurso que' pronunciou sobre o Orçamento, falou-nos em 30$ por cabeça. S. Exa., calculando tal
despesa, estava em contradição consigo mesmo no seu primeiro discurso. Ma'S, ain·
da assim, os 30$ são a quinta parte da despesa da importação de colonos.
Ora, no Balanço de 1858 a 1859, onde estão consignadas essas escandalosas alcavalas a que tenho aludido nesta Casa mais de uma vez, vem de despesa com
a importação de colonos 531:907$504. Se esta despesa deve ser reduzida mesmo à
quinta parte, como a recente opinião do nobre Ministro da Agricultura nos deve
induzir a crer, ficará em 100:000$. A muito menos deveria reduzir-se, aceita a primeira informação do nobre Ministro.
A despesa de 531:907$504 foi tirada do crédito de 6.000:000$; mas os
100:000$, a que evidentemente podia ficar reduzida essa despesa ordinária da colonização, devem ser contemplados no Orçamento na verba Colonização, que no Ba624

lanço de 1858 para 1859 vai além de 700:000$; que no Orçamento que discutimos
tem mais de 700:000$, e que mesmo englobada à verba Imigração deve ficar reduzida a 200:000$ ou pouco mais. Duzentos contos é soma suficiente para este serviço no exercício de 1862 a 1863, porquanto, em 1958 a 1959 havia diárias a
muitos milhares de colonos, e essas diárias devem ter cessado.
O nobre Ministro nos disse que apenas algumas dessas diárias continuavam.
Se não é como diz o nobre Ministro, grandes abusos há nas colônias, sobre que é
preciso chamar a atenção do Governo. Se continuam as diárias dadas à generalidade
dos colonos, é porque importaram-se mendigos e réus de polícia, e para inculcar que
temos colônias vão-se-lhes pagando diári~s anos e anos.
Argumentando, porém, com as palavras do nobre Ministro, esse grande número de colonos já não recebe diárias; a despesa com a colonização deve ter diminuído muito. Por conseqüência, deve ficar muito aquém dos 700:000$ que foram
gastos em 1858 para 1859.
Há ainda uma outra consideração de maior importância. O nobre Ministro confessou que tinha havido desperdícios (direi grandes e escandalosas dilapidações) na despesa com a medição das terras públicas, desperdícios filhos, disse
S. Exa., da inexperiência do Governo. Mas esta experiênCia, que tão caro nos custou, não deverá reduzir a verba? Por que, pois, o nobre Ministro ainda insiste pela
mestn~ quota que se gastou nesse ano em que houve despesas extraordinárias do
tirocínio da medição das terras? Como é que o nobre Ministro ainda quer, ainda insiste para que continue esse crédito de 6.000:000$?
Eu peço ao nobre Ministro da Fazenda que haja de consultar em conselho
com seus colegas a respeito da continuação deste crédito de 6.000:000$. Semelhante crédito é uma provocação constante a todos os especuladores que imaginam
que hão de enriquecer à custa do Brasil e em nome da colonização. (Apoiados.)
O nobre Deputado pelo Maranhão, que tantas informações úteis trouxe à Casa
acerca da emigração, comemorou que um indivíduo, porque escreveu na Alemanha
um pequeno livro falando sobre o Brasil, recebeu 30:000$.
O Sr. Vieira da Silva - Perdoe-me o honrado Deputado. Não disse isto;
ignoro mesmo o fato. Referi-me apenas ao dispêndio com obras que se publicam, e
que pela maior parte das vezes nenhuma utilidade prestam à colonização, embora
tratem do Brasil.

O SR. OTTONI - Talvez eu não compreendesse bem o nobre Deputado,
que, em todo caso, vê-se que censurou os dispêndios com obras que as mais das
vezes nenhuma utilidade trazem ao País, ;;mbora nos tratem bem. Os especuladores,
que contam receber 30:000$ por cada brochura enquanto está aberto o crédito de
6.000:000$, não cessam de fazer apelo ao primeiro poder do Estado, que é o empenho. Rodeiam os Ministros, os seus compadres, os seus vizinhos, os seus amigos;
oferecem belos projetos, e nem todos são infelizes.
Sr. Presidente, há nesta matéria uma transcendente questão de moralidade pública. É por causa dessa largueza do crédito que tem o Governo que muita
gente fantasia poder enriquecer fazendo contratos criminosos com os Ministros.
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O nobre Ministro da Agricultura teve recentemente uma lição bem dolorosa a este respeito. Um francês existe nesta cidade, o qual, acreditando, como muita gente boa, que se têm feito com a colonização fortunas milagrosas, imaginou o
projeto de uma colônia-monstro que pendia da decisão do Governo; e quando foi
chamar a atenção do nobre Ministro acerca do seu projeto, entregou a S. Exa. uma
carta concebida pouco mais ou menos nestes termos:
"Na verba tal está incluída a soma de 100:000$, que serão entregues a V. Exa. no dia em que se assinar o contrato."
Um Sr. Deputado - Isto é exato?

O SR. OTTONI -Pergunte-o ao nobre Ministro. É fato público; o nobre
Ministro o tem confessado a membros desta Casa ...
Um Sr. Deputado -Até que ponto vamos chegando!

O SR. OTTONI- O generoso pretendente que fez a proposta foi chamado
à Secretaria da Agricultura para que ali se lhe dissesse que S. Exa. não se vende, e
despedido pelo porteiro, que o declarou indigno de ali estar. Acho que foi isto uma
ilegalidade: o nobre Ministro devia mandar processar o indivíduo que tentou corrompê-lo, mas não tinha direito de ser juiz em causa própria, de mandar chamar esse
estrangeiro à sua Secretaria para aí ser insultado. Se no momento em que se lhe entregou tal carta o nobre Ministro prorrompesse em qualquer ato de indignação,
enxotasse o insolente de sua casa, bem ...
O Sr. Ministro da Justiça - E foi o que aconteceu.

O SR. OTTONI- Está enganado; a carta foi discutida em junta dos diretores, e a decisão foi que se mandasse dizer ao homem que viesse buscar a resposta ...
O Sr. Ministro da Fazenda - Nem a audácia desse homem chegou a esse
ponto, nem ele foi chamado; estava entre os pretendentes, e então ordenou-se-lhe
que se retirasse.

O SR. OTTONI - Bem; aceito as retificações dos nobres Ministros. Com o
que os nobres Ministros acabam de dizer à Câmara, bem orientada fica quanto ao
tristíssimo incidente. Mas, Sr. Presidente, que reflexões desconsoladoras este fato
sugere!. ..
Eu passo adiante, persuadido de que, se a Câmara, depois de ouvir as informações que os nobres Ministros deram, entregue às desagradáveis impressões que
elas suscitam, se tivesse de decidir-se acerca do crédito de 6.000:000$, dava o seu
voto pela supressão. Deixemos, porém, o desgraçado incidente em que tão mal inspirado andou o nobre Ministro, e vejamos a Repartição da Agricultura as mais reduções que se podem fazer. A despesa com a medição das terras podia-se suprimir totalmente ou reduzi-la a uma sexta parte. Esta medição de terras foi macaqueada dos
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Estados Unidos. Ouvimos que nos Estados Unidos o produto das terras públicas era
um precioso auxiliar do Tesouro Público.
Efetivamente, nos Estados Unidos, o lucro líquido da venda das terras tinha chegado em 1850 a 102.433,538 dólares e 19 cents. A aquisição das terras públicas tinha custado 72.000,000 dólares. Tinham-se feito em doações 42.000 dólares; o dinheiro recebido montava a 135.339,093 dólares e 17 cents.
Ora, como tínhamos muitas terras, entendeu o Governo que poderíamos
especular como os americanos, e aí veio o Regulamento das Terras, que é uma cópia do dos Estados Unidos, isto é, um Regulamento feito para a medição dos terrenos mais regulares, menos acidentados, e que ali mesmo não tinha execução em
todos os Estados.
Mas, enfim, copiou-se textualmente esse Regulamento; decretou-se a medição do território sobre as linhas EO, NS; criaram-se delegacias, inspetorias e agrimensores por toda a parte. Entretanto, os resultados disto vêm a ser que até 1859
se mediram, segundo consta do respectivo relatório, oito territórios, cujas medições
custaram 168:000$! Mas esses terrenos vendidos a meio real, como se têm vendido,
produziriam 144:000$; eu estou persuadido de que, se o Governo os quiser vender
por menos, por metade, não acharia os compradores.
O Sr. Barcelos -Lá no Rio Grande a proporção ainda é mais desvantajosa.
O SR. OTTONI - Mas, disse o nobre Ministro da Agricultura que a despesa
feita com este serviço era dinheiro produtivo; que as medições ficavam perpétuas
pela maneira por que eram feitas; que daqui a cem anos poder-se-ia ir ao lugar com as
plantas e verificar-se a medição, simplesmente retificada. O nobre Deputado pelo
Rio Grande do Sul, que tinha contestado esta proposição, bem sabe por que o fez!
Se acaso houvesse verdadeira medição, as plantas, em qualquer tempo,
com o aux11io da bússola e de outros instrumentos, nos levariam ao lugar com toda a
exatidão; mas, o que se contesta é que essas medições se tivessem feito regular e
cientificamente. O que se sabe é que se apanhava um qualquer indivíduo que tinha
padrinho, e arvorado o sujeito em agrimensor lá ia para o delegado, a fazer picadas
muito ligeiras cujos vestígios desaparecem com muita facilidade.
O Sr. Vieira da Silva - Os delegados não têm nada com as medições de

terra.
O SR. OTTONI - Tem a Repartição-Geral das Terras Públicas, a quem estou-me dirigindo, e que nomeia os delegados. Mas é exato que as medições do Governo estão a cargo dos inspetores. Quis-se que com tais agrimensores se fosse levantar Norte-Sul, Leste-Oeste, a planta dos territórios que muitas dezenas de anos
não terão comprador. Nos Estados Unidos, longe de se adotarem em absoluto as
divisões de territórios, tomando-se por base em todo o caso, sem atenção à natureza
do terreno, as linhas NS e EO, há exceções a essas regras absolutas.
Na Pensilvânia o sistema americano não tinha sido ainda adotado em 1850.
Na Louisiana, como a natureza do terreno é diversa, o terreno próprio para a cul627

tura é somente o mais próximo à margem do grande rio e seus afluentes, havendo
mais para o interior porção de terreno alagadiço, a divisão daS> terras se faz tomando
a linha geral d.o rio, dividindo-a em linhas diferentes com a extensão e fundo proporcional, conforme as diversas localidades.
Ora, era justamente o que entre nós convinha fazer quando fosse o tempo
oportuno de proceder à medição das terras devolutas. Eu não tenho conhecimento
do modo prático por que se fazem as medições nos Estdos Unidos, porém, li informações preciosas sobre a matéria em uma memória enviada ao Ministério pelo
nobre Deputado por Pernambuco, nosso digno Ministro nos Estados Unidos, o
Sr. Conselheiro Sérgio de Macedo.
Eu não tinha feito estudo algum sobre a matéria; mas, tendo tido a honra
de ser ouvido pelo nobre Ministro do Império, digno Deputado pelo 3Q Distrito do
Rio de Janeiro, na ocasião da publica,ção do Regulamento, o conhecimento prático
do País levou-me a ponderar a S. Exa. que essa história de diagramas e divisões pelos rumos cardeais, coi:no estava consignada no projeto de Regulamento, era uma
filigrana que não tinha aplicação em grande extensão do nosso País, sendo manifesta a conveniência de dividir as terras tomando por base mais especialmente as vertentes dos diversos arroios e ribeirões confluentes dos grandes rios; que só assim se
poderia fazer uma divisão de terras convinhável, para se irem vendendo terras aos
colonos à medida que chegassem.
Mas, enfim, essas idéias de homens práticos encontraram as objeções dos
homens profissionais, e decretou-se uma divisão toda científica dos territórios:
o resultado é que se gastaram centenas, senão milhares de contos inutilmente, e
que quando se tiver de vender ter-se-ão de fazer novas divisões, atendendo às necessidades práticas. E certo que em muitos casos, ainda quando não
houvesse necessidade de mudar o sistema da divisão das terras, ter-se-ão sempre de
fazer novas divisões, porque muitas das que estão pagas não existem senão nominalmente. Quando se tiverem de vender terras no interior em terrenos acidentados,
como os das diversas cordilheiras centrais, hão de ir procurar os homens práticos,
os nossos pilotos antigos, medidores de sesmarias, e ter-se-á de fazer de novo toda a
despesa. Nos Estados Unidos, a medição que estamos macaqueando ia enchendo o
Tesouro à medida que se ia realizando, e entre nós as in edições estão sangrando largamente os cofres públicos. Não poderá o nobre Ministro da Fazenda obter de seu
colega a supressão dessa despesa com medição de terras? Eu creio que sim.
Disse aqui um nobre Deputado pelo Distrito dei Sul da Província da Bahia
que um dos grandes males sobre que cumpria fixar-se a atenção do Governo e do
Poder Legislativo era o funcionalismo. Dirijo-me agora ao nobre Ministro da Fazenda especialmente. Vejo no Tesouro e Juízo dos Feitos e Alfândega 862 empregados:
com os empregados do Tesouro se gastam 513:560$, com o Juízo dos Feitos
72:713$ com Alfândegas 721:613$. Total destas repartições: 1.800:000$. Não será
possível, pergunto ao nobre Ministro, fazer alguma redução considerável nesta extraordinária despesa, neste extraordinário pessoal?
Sr. Presidente, dizia um dos patriotas mais eminentes, dentre os grandes
homens. que governam a América do Norte, que o maior serviço que um governo
moralizado podia fazer ao País era organizar o Tesouro de modo que qualquer
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membro do Parlamento, sem conhecimentos especiais, pudesse entrar no Tesouro e
examinar como se despendia o produto dos irllpostos. Esta era a opinião do Patriarca da Independência Americana, Thomas Jefferson.
Mas os nossos estadistas não se têm regulado por doutrina semelhante.
Quem vê a complicação de Diretorias de Rendas, de Contabilidade, quem vê o exército de empregados que temos assusta-se! Qual de nós, indo ali ao Tesouro, poderá
saber em que se gasta o dinheiro do povo?
Este ano, Sr. Presidente, toda a Oposição estava deliberada a oferecer o
seu concurso àqueles dos seus correligionários que fossem nomeados para a Comissão do Exame do Tesouro, nomeação com que o cavalheirismo de quase todas as
Maiorias costuma distinguir a Oposição. Mas ficamos desapontados; nem para a
Comissão do Exame do Tesouro obtivemos a confiança da nobre Maioria! Mas, permita-me V. Exa. que diga que a Oposição fosse contemplada com a nomeação da
Comissão do Exame de Contas do Tesouro, talvez pudesse auxiliar a nobre Maioria e o Governo.

O Sr. Martinho Campos - Durante quatro anos pedi explicação e esclarecimentos para ir ao Tesouro; nenhum dos Ministros me deu a menor promessa, nem
de auxílio, nem de licença para lá ir. O nobre Presidente da Cãmara, com quem me
entendi em público e em particular mais de uma vez, me declarou que eu não tinha
direito de ir ao Tesouro.
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, eu suponho que não foram contemplados, já não digo a Oposição, que se chama aqui natural, nem a outra facção que indevidamente se deixou entrever que era artificial. A propósito, creio dever acompanhar o nobre Deputado pela Corte na retificação que começou no seu discurso de
outro dia, quanto à tal classificação que aqui se fez de oposição natural e de outra
que não é natural, e por conseqüência, artificial. Nem a oposição natural, nem essa
que se pretende classificar como artificial foram contempladas para a Comissão de
Contas.
Mas, a respeito da classificação de oposição natural e artificial, eu peç·o licença à Cãmara para expor qual foi o artifício com que os nobres membros que pertencem à oposição que não é natural, segundo se tem dito, adquiriram nossa confiança, e, se não vieram para estes bancos, nos levaram para aqueles.
O artifício, Sr. Presidente, se é artifício, foi o exame sério e acurado que
os nobres membros desse grupo, assim qualificado na Casa, fizeram das· diversas
questões na Verificação de Poderes. Convenceram-nos em geral esses nobres membros que desejavam fazer justiça a todos, não receando comprometimentos, e não
se dirigindo por amizades ...

Um Sr. Deputado - Não foram eles somente.
O SR. OTTONI - Não digo que fossem só; mas, sem dúvida, se isto é
artifício, é artifício que não pode deixar de ganhar-nos. E quanto a princípios, o
nobre Deputado pelo Paraná, em questões transcendentes de nossa política, enun-
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ciou-se de modo que as duas doutrinas podiam formar o programa da escola do
liberalismo mais adiantado dentro da Constituição.
Ora, o meu liberalismo quer obter o mais que for possível dentro da Cons.
tituição.
Por isso, quando o nobre Deputado concluiu um seu discurso dizendo que
era Conservador, eu observei que assim também o era, sendo possível que a nossa
dissidência estivesse somente nas palavras, mas declarando-me pronto a ir militar
debaixo das bandeiras do nobre Deputado ...
O Sr. Zacarias - Há entre nós grande divergência; eu só concedo à maioria
da Nação o recurso à força, e V. Exa. concede-o também aos partidos.

O SR. OTTONI - Nesse ponto mesmo nós estamos de perfeito acordo,
porque V. Exa., quando explicou e defendeu o direito da revolução, desenvolveu
exatamente o pensamento de um meu aparte em relação à resistência armada.
-Nunca, não - disse eu, reconhecendo as revoluções nacionais, como então expliquei. O certo é que, nos discursos de V. Exa. sobre o direito de revolução, foi este
parafraseado o mais eloqüentemente que se pode fazer. Quem toma a iniciativa nas
revoluções são os partidos; e se interpretam mal o voto nacional, carregam com as
conseqüências legais de seu erro. O Nunca, não do meu aparte não vai uma vírgula
além da paráfrase eloqüente que V. Exa. fez do direito da revolução. Já vê, portanto, V. Ex a. que não há nenhuma divergência notável entre nós.
O Sr. Zacarias - Há muita diferença.

O SR. OTTONI - Há de ser difícil explicá-la. Mas, dizia eu, quer a oposição chamada natural, quer esse outro grupo que é tão natural, tão legítima oposição
como nós, tivesse direitó de ir ao Tesouro, suponho que poderiam alguma coisa esclarecer-nos, e esclarecer o País.
O Sr. Martinho Campos - Não temos direito de lá ir; foi isto explicado
pelo Presidente da Câmara, que disse que a criação dessa Comissão foi ocasional,
foi para,examinar contas antigas. Foi a explicação que pude obter depois de quatro
anos de êsforços para saber o que faria em desempenho da comissão para que a
Câmara me tinha nomeado.

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, não posso deixar de voltar, para retificar um ponto que já tinha dado por concluído, à colonização e medição de terras.
Um nobre Deputado pelo Maranhão, e não sei mesmo se o nobre Ministro me fez sentir que tínhamos tido na Europa defensores generosos e desinteressados; que eram estes os que melhor serviço tinham prestado à colonização, fazendo conhecer exatamente a situação do nosso País e habilitando a Europa para
apreciá-lo com justiça.
O nobre Deputado pelo Maranhão referiu o nome do distinto viajante
Martius, que ainda não retirou ao Brasil os sentimentos de benevolência. A lista de
ilustres viajantes que estão no caso de Martius não é tão pequena.
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O príncipe Newied, Saint-Hilaire e outros nossos visitantes de épocas mais
remotas mereciam igual menção. Em épocas mais recentes temos recebido honroso
testemunho de cavalheiros que por nenhum modo estão distantes desses vultos históricos a que se referiu o nobre Deputado.
Eu já mencionei aqui o nome do distinto Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário da Confederação Helvética, atualmente no Rio de Janeiro. Os
serviços que S. Exa. tem prestado ao' nosso País neste sentido são consideráveis.
(Apoiados.)
O Sr. Ministro da Fazenda - Apoiado.
O SR. OTTONI - Não falo no auxílio que tem prestado para se comporem
desavenças existentes em diversas colônias com justiça e eqüidade. Refiro-me aos
seus escritos publicados quando ainda não era Ministro da Confederação Helvética.
É sabido que a Gazeta Universal de Augsburg declarou-se por espaço de
muitos anos em decidida hostilidade contra o Brasil e contra a colonização; mas a
sua redação deu prova de imparcialidade quando acolheu em suas páginas a defesa
do nosso País, escrita por este ilustre estrangeiro. A Gazeta Universal de Augsburg
foi o órgão das apreciações que o sábio viajante publicou sobre a empresa do Mucuri, tão caluniada dentro e fora do Império, por conta das intrigas do País.
Tenho também uma dívida de gratidão para com um indivíduo cujo trabalho teve entre mãos o ilustre Deputado pelo Maranhão que me fez o favor de
mostrá-los. É uma brochura escrita pelo Sr. Hoppe ...
O Sr. Vieira da Silva - É obra muito interessante sobre o nosso País.
O SR. OTTONI - ... jurisconsulto de Leipzig, servindo-se das informações
que lhe forneciam os distintos negociantes Schlobach & Morgenstern.
O Sr. Hoppe escreveu em geral sobre o Brasil, porém, mais especialmente a
respeito do Mucuri, por entender que era objeto interessante e capaz de desafiar a
atenção da Alemanha, no sentido de ser útil ao seu País. Não o fez por intervenção
de legação alguma, nem de companhia, nem de agentes de colonização.
Além dessas brochuras de que o nobre Deputado pelo Maranhão tem
conhecimento, os informantes do autor, respeitáveis negociantes de Leipzig, cuja
reponsabilidade em. relação à Companhia do Mucuri é também minha, fizeram grandes sacrifícios para encaminhar a colonização para este País, e muito teriam obtido
se não fossem as intrigas recentes de que a Câmara tem conhecimento.
Parece-me mesmo, Sr. Presidente, que no Ministério da Fazenda há muitas
economias importantes a fazer. A que vou indicar não estou bem certo se pertencerá a esse Ministério, se ao da Agricultura.
Pelo Balanço se vê que a instituição dos consultores não ficou restrita ao
País. Criou-se um consultor de estradas de ferro para o nosso Ministro em Londres,
com vencimentos suponho exorbitantes.
O Sr. Martinho Campos- Ouvi falar em trinta e tantos contos.
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O SR. OTTONI - É preciso que se saiba quais são os deveres do consultor
das estradas de ferro em Londres.
·
Também li no Jornal do Commercio uma notícia para a qual chamo a atenção do nobre Ministro, a fim de que ponha cobro a isso. Diz essa notícia: "Estrada
de ferro, !600 por ano a fuão- não estou certo do nome- para rever as contas da
Receita e Despesa das estradas de ferro de Pernambuco e Bahia." De modo quE;
temos em Londres uma das mais aparatosas legações do mundo, e pagamos L 600
por ano a um indivíduo estranho, só para examinar as contas da estrada de ferro.
O Sr. Ministro da Fazenda - Mas para examinar contas de estradas de
ferro os diplomatas não são os melhores.
O SR. OTTONI - Sabem eles fazer a conta das suas comissões e percentagens? (Apoiados.)
O Sr. Sérgio de Macedo - De suas comissões? Veja que os que recebem as
comissões não são os diplomatas; são os agentes financeiros ou os contratadores.
O SR. OTTONI - Eu não falo de percentagens que não possa receber o
atual diplomata em Londres.
O Sr. Ministro da Fazenda - O chefe da legação não tem tempo para cuidar
de contas.
O SR. OTTONI ·- Mas a legação não tem empregados encarregados da contabilidade? Ainda no relatório do nobre Ministro vejo a notícia de uma despesa importante sob esta verba - Amortização, juros, comissões e corretagens - de que a
legação havia de saber fazer as respectivas contas. Exprimindo-me assim, não faço
injúria a ninguém.
O Sr. Carvalho Reis - O nosso Ministro em Londres é incapaz de receber
o que não seja muito lícito.
O SR. OTTONI - Acompanho inteiramente o nobre Deputado no bom
conceito que faz do Sr. Carvalho Moreira; o que afirmo é que na legação há de haver
quem saiba verificar as contas.
E se na legação não se sabe escriturar, quem há de verificar a exação das
contas de outra natureza que lhe compete examinar?
O Sr. Sérgio de Macedo - Devo declarar que pelo contrato que eu fiz com
os agentes financeiros eles passaram a ter 1/4% em lugar de um por cento que dantes tinham, além de outras reduções a que se sujeitaram.
O SR. OTTONI - Na legação deve haver, e sem dúvida há, pessoas capazes de examinar essas contas; aliás, a legação precisa de reforma. Não posso com-
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preender como para verificar as contas das estradas de ferro da Bahia e Pernambuco
seja necessário, além do consultor que recebe dezenas de contos ...

O Sr. Martinho Campos - Tenho ouvido falar em trinta e tantos contos.
O SR. OTTONI - ... mais um indivíduo com .f.600, encarregado de igual
trabalho. Isto só se explica pelo pouco amor que se tem ao dinheiro deste pobre
povo.
Mas não admira que em matéria de estrada de ferro as coisas se façam assim, porque li no Jornal do Commercio o extrato de um aviso curioso. É o seguinte: "Ao Engenheiro-Fiscal da estrada de ferro de Pernambuco, para informar
se com um só ajudante pode fornecer as informações da repartidção a seu cargo."
O que havia de dizer o Engenheiro-Fiscal? Nomeou-se mais um ajudante. Parece que
o Ministro tinha algum afilhado a empregar, e por isso insinuou ao EngenheiroFiscal que requisitasse mais um ajudante. Esse aviso certamente foi publicado por
descuido da repartição: avisos dessa natureza não se mandam para imprensa, ou então dá-se-lhes outra redação. A repartição foi demasiadamente ingênua; entendeu
que devia dizer a coisa como a coisa foi.
É por isso que o funcionalismo vai cada dia crescendo mais.
Sr. Presidente, a Lei de 22 de Agosto de 1860, entre outras disposições
a que eu também não teria dado o meu voto, consignou autorização ao Governo
para trocar as ações das estradas de ferro das diversas companhias ppr apólices da
dívida pública interna ao par, ou por apólices da dívida externa de 41/2%.
Eu acredito que esta medida não foi bem pensada. Compreendo que possa
o Governo chamar a si a administração e construção das estradas d·e ferro, tirando-as
das mãos das companhias. Se era este o pensamento, o que convinha era contratar
com as companhias a reversão dos seus privilégios para o Estado. Mas constituir-se
o Governo acionista em larga escala de uma empresa cuja administração na forma
dos estatutos se regula pela maioria dos votos, não sendo estes proporCionais ao
número de ações, é querer evidentemente que se disponha do dinheiro do Tesouro
sem que ele seja ouvido ..

O C Ottoni - O erro da medida foi esse.
O SR. OTTONI - Mas esse erro é capital. Na Estrada de Ferro de D. Pedro Il o Governo é atualmente acionista por 37.000 ações; porém, a sua preponderância como acionista não vai além da que lhe podem dar vinte votos: o Governo
com essas 37.000 ações que comprou pode influir tanto quanto um indivíduo que
possua cem ações.
Talvez me digam que o Corpo Legislativo reformará os estatutos da companhia; mas eu espero que não se continuará em semelhante erro, assim como estou
persuadido de que se há de arrepiar carreira, não continuando o Corpo Legislativo
no perigoso sistema de alterar por si só os contratos em que o Governo é uma das
partes interessadas.
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O Sr. C Ottoni - Mas se for preciso entender-se com a Diretoria da Estrada de Ferro de D. Pedro li, daí não virão embaraços.
O SR. OTTONI - A Diretoria não é proprietária da Estrada de Ferro de
D. Pedro 11; a estrada é dos acionistas. A Diretoria há de fazer o que eles lhe ordenarem.

O Sr. C Ottoni - O que digo é que a companhia organizada no País não
criará embaraços, salvo vendo os seus direitos atacados. O que eu quero notar é
que o erro principal se acha em estar a Diretoria de uma companhia em Londres
para fazer obra cá.
O SR. OTTONI - O erro capital, disse o nobre Deputado ...

O Sr. Sérgio de Macedo - Estimo que declare isto, porque está de acordo
com a minha opinião.
O SR. OTTONI - ... é estar a Diretoria em Londres administrando uma
obra que se faz cá. Eu não vejo ni~to tamanho inconveniente.

O Sr. F Otaviano - Apoiado.
O SR. OTTONI - Ao contrário, penso que, povo novo como somos, sem
grande abundância de capitais, devemos felicitar-nos se acaso os capitais estrangeiros
quiserem por esta maneira transmigrar para o nosso País.

O Sr. F Otaviano- Apoiado.
O SR. OTTONI- Concordo, porém, que a doutrina tem graves inconvenientes quando aplicada a empresas dotadas com alta garantia de juros.
Mas, Sr. Presidente, se existindo as companhias no País é menor o perigo
de coloçar-se o Governo à disposição de uma minoria de acionistas, minoria quanto
ao capital e maioria contando-se por cabeças, este perigo torna-se grave quando se
trata de companhias estrangeiras cujas diretorias funcionam na Inglaterra. Por
conseguinte, grave foi o erro de mandar-se transformar por apólices as ações das
estradas de ferro garantidas.

O Sr. Barão de Mauá - Ainda é uma das belezas da Lei de 22 de Agosto.
O SR. OTTONI - É verdade.

Eu desejava que o nobre Ministro me informasse se persiste na. opinião
que emitiu no seu relatório de que a autorização para a conversão das ações em apó·
lices continua. Eu sei que a disposição decretada produziu embaraços e intrigas, foi
causa da extraordinária baixa que tiveram os fundos brasileiros em Londres; deploro
que a princípio o procedimento do Governo do Brasil não fosse sobre este objeto
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o mais regular. No momento em que o Governo comprou ações da Companhia
de Pernambuco, por exemplo, era acionista, estava nivelado em deveres com os outros acionistas.
A Companhia de Pernambuco se havia fundado com um capital de L 1.200;
ampliando-se a lei que concedeu que a Companhia da Estrada de Ferro de D. Pedro Il levantasse por empréstimo um terço do seu capital, o Governo autorizou a
Companhia a levantar o empréstimo de LAOO,OO. Os acionistas não tinham feito
entradas senão para L 800,00, o Governo não se tinha obrigado a garantir senão o
capital de LI.200.
Portanto, autorizado o empréstimo, o Governo não tinha obrigação de
garantir pelo mais capital que fosse chamado; mas os acionistas se tinham obrigado
a elevar o capital quando fossem chamados a isso, ou a carregarem com as cominações que em casos tais os estatutos decretam.
No entanto, feita uma chamada de L2, o Governo relutou; e tanto mais
era isso de estranhar quanto, fazendo-se o Governo acionista, tinha recebido não
só a ação que representava L 13, como L 7 de excesso em dinheiro de que era simples depositário, e que devia levar aos cofres da Companhia logo que se fizesse a
chamada.
Parece-me que este erro foi remediado; suponho que o nobre Ministro não
se refere só à chamada feita das L 2, mas que o Governo está deliberado a acudir às
demais chamadas até o valor nominal das ações, sem que por este fato se julgue
obrigado a garantir à Companhia de Pernambuco mais capital do que as L 1.200.000,
sendo L 800,00 de entrada e L 400,000 de empréstimo.
O Sr. Ministro da Fazenda - Apoiado; essas chamadas não são garantidas.

O SR. OTTONI - Estou satisfeito; mas assustam-me reclamações que possa haver, mesmo porque, se a Estrada de Pernambuco continuar, nas seções que
ainda estão por acabar, tão pouco interessante como nas seções acabadas, eu acho
que o Governo deve estar preparado para não aceitar mais sacrifícios além dos
compromissos existentes.
Noto que a Estrada de Pernambuco não deu de rendimento nem para o
custeio nem para as despesas; tem um deficit de 22:000$, e me asseguram que em
grande parte é filho este fato da errada direção que se deu à estrada, acompanhando
a costa para ir ao Cabo prestar-se ao trânsito dos passageiros, deixando que a carga toda continue a vir embarcada como vem. (Apoiados.)
É deplorável que este fato se repita também acerca da Estrada de Ferro da
Bahia. Concedida sem maiores estudos, sem maior reflexão, e talvez alinhada do
mesmo modo, o que é certo é que, havendo já não poucas milhas entregues à
circulação, também essa estrada não produziu o ano passado nem a quantia necessária para pagar o custeio; teve um deficit de 14:000$. Na parte em que a estrada
é paralela e próxima ao mar, à grande baía, informam-me que ela nunca teiá transportes que paguem os sacrifícios feitos.
Na outra parte, a que penetra mais para o interior, terá sem dúvida fretes e
passageiros; mas na primeira cuido que não, se é certo que corre paralela à costa,
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porque é evidente que ninguém deixará de carregar em barcos que navegam a Baía
de Todos os Santos para vir pagar um frete muito maior na estrada de ferro.
Eu entendia que as estradas de ferro da Bahia deviam partir do fundo do
recôncavo (Apoiados); e neste sentido presumo que melhor avisados andam aqueles
que entendem que deve começar a do Paraguassu do município da Cachoeira.
(Apoiados.) Não votei pelo aditivo que autorizou esta estrada, não porque acredite
ser impossível que alguma coisa se faça de estrada de ferro no vale do Paraguaçu.
Aqui essa.estrada foi justificada falando-se em Maracás e em outros pontos,
e então muito lógico foi o nobre Deputado pelo 39 Distrito de Minas quando disse
que a estrada era impossível porque nem acharia água para o serviço das locomotivas.
Com efeito, se a estrada tivesse de seguir o traço das estradas de Caitité e
Rio de Contas, passando por Maracás, era verdadeiramente absurdo, porque nessa
região há dezenas de léguas onde não se encontra um arroio que preste água para as
locomotivas.
A estrada, porém, pode; como disse o nobre Deputado pelo Piauí, acompanhar a margem do Paraguaçu. Mas, Sr. Presidente, tal estrada seria puramente
provincial. Eu não desejo embaraçar os favores que se concederam; se ficasse isto
bem claro, eu os concederia com o meu voto; o que não quero são compromissos
para o Tesouro Público, que já está onerado com menos prudência.
A estrada penetrando pelo vale do Paraguaçu pode ser útil sendo de construção muito simples, talvez um train-road para mercadorias e passageiros, entre a
Cachoeira e as povoações que estão nas cabeceiras do Paraguaçu, na Chapada Diamantina. Daí para diante a estrada não passará. O nobre Deputado da Bahia, que se
acha em frente de mim, poderá dizer se é possível que ela transponha as cordilheiras que separam o Paraguaçu das vertentes do rio São Francisco.
O Sr. Espz'nola- Não pode.
O SR. OTTONI - Já se vê, portanto, que esta estrada nunca será geral, e
sim provincial.
O Sr. Espz'nola- Nem os pretendentes a requereram até aí.
O SR. OTTONl - Mas foi ela sustentada, dizendo-se que aproveitava à
Província de Minas, ligando-se ao rio São Francisco. Isto é um sonho com que o
Corpo Legislativo não se deverá entreter. Da Bahia à margem do rio São Francisco
ou ao Juazeiro, quando mesmo o rio seja navegável até aí, há tanta distância como
do Rio de Janeiro ao rio das Velhas, onde o São Francisco dá navegação para grandes vapores.
Já vê, portanto, a nobre deputação da Ballia que, havendo estradas atualmente entre o Rio de Janeiro e a barra do rio das Velhas, atravessando estas estradas
terrenos férteis e muito povoados, e sendo o destino natural e infalível de um dos
ramos da Estrada de Ferro de D. Pedro II o vale do São Francisco, não é possível
que a estrada da Bahia lhe faça concorrência eficaz, nem a do Juazeiro, nem a
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do Paraguassu, não só pelas dificuldades, se não impossibilidade que tem esta de
transpor as cordilheiras do Sincorá, como por serem ingratos e estéreis os terrenos
que ambas têm de atravessar para se aproximarem do rio São Francisco.
O comércio do rio São Francisco não pode ser encaminhado para a Bahia,
porque pode vir com mais vantagem para o Rio de Janeiro logo que a Estrada de
Ferro de D. Pedro li chegue à barra do rio das Velhas. É mais perto, é mais cômodo, é mais barato da vila da Barra, da vila do Urubu e outras vilas intermediárias
entre os dois pontos extremos da navegação do São Francisco, vir para o Rio de
Janeiro do que ir para a Bahia.
Ora, se a Estr.ada de Ferro de D. Pedro li começa a não ser onerosa aos cofres do Estado, porque já dá 5% do capital que tem empregado, apesar de estar empregada uma grande soma nas obras da serra que não estão entregues ao trânsito;
se temos toda a certeza que, transposta a serra, como há de ser transposta, ela dará
os 7%, e libertará o Tesouro de todos os ônus, está claro que poderão continuar os
seus dois grandes ramais, tanto o que desce Parafba abaixo como o outro, que necessariamente irá procurar o vale do São Francisco, penetrando ambos em terrenos preciosos, terrenos muito ricos, já em grande parte povoados, e que assim o desenvolvimento da Estrada de Ferro de D. Pedro li há de realizar-se sem ônus ao Tesouro, sem capitais garantidos.'
E tenho esperança de que o mesmo há de suceder a respeito da estrada de
ferro de Santos a Jundiaí. O trânsito extraordinário da estrada do Cubatão, por
onde passam anuálmente perto de 400.000 bestas carregadas, me garante que
assim sucederá (apoiados), sem que a empresa seja pesada ao Estado.
Portanto, a respeito de estradas de ferro, desejo que o nobre Ministro não
se limite na 3~ discussão a dar o seu voto, por exemplo, acerca da de Paraguaçu;
mas, que defina bem a situação do Governo em relação às empresas, para que elas
façam o seu ju"ízo de tal modo que em caso algum contem com compromissos que o
Tesouro Público não deva tomar.
Mas, Sr. Presidente, o que eu disse a respeito das estradas de ferro da Bahia
e de Pernambuco, concedidas sem maior exame, e somente para animar a indústria
daquelas províncias, prova que o Corpo Legislativo não recua diante de sacrifícios
quando se trata dos melhoramentos daquele lado do Império. O que digo sobre as
estradas de ferro da Bahia e Pernambuco poderia dizer de algumas subvenções à
navegação a vapor e outras. Por conseqüência, creio que posso opor alguns embargos ao que disse o meu nobre amigo, digno Deputado pelo Maranhão, quando asseverou que as províncias do Norte estão, como os irlandeses, deserdadas. Suponho
·
que não tem razão para assim dizer...
O Sr. Viria to- Tem alguma.
O SR. OTTONI - A província de que sou representante tinha muito mais
de que se queixar, e não o faz. O nobre Deputado permitirá que lhe observe cjue, do
quadro gera] da Receita do Império de 1860 a 1861, conhecida no Tesouro até
abril, elevando-se à soma de 31.000:000$, do Espírito Santo para o Sul entraram
23.000:000$, e da Bahia até o Pará 8.000:000$. Ora, as despesas que se fazem
637

com as províncias, é de toda razão que guardem alguma proporção com a contribuição que delas vem em favor do Estado.

O Sr. Barcelos - A respeito do Rio Grande não se guarda proporção alguma; está muito mal aquinhoado.
O SR. OTTONI - Concordo. O que se dá a respeito da renda é explicado
pela exportação. A exportação geral do Império no ano de 1859 a 1860 foi de
112.000:000$; desta soma, 72.000:000$ pertencem às províncias que ficam
do lado do Sul. Por conseqüência, o lado do triângulo cujo vértice está no cabo de
Santo Agostinho, e a que pertencem as campinas do Rio Grande do Sul, não aufere do Tesouro Nacional socorros e vantagens indevidas.
Eu, nesta parte, não posso deixar de referir-me a um outro nobre Deputado pela Bahia, que estranhou as grandes despesas feitas no município neutro. Não
nego que grandes dissipações, grandes abusos deve haver nas despesas que se fazem neste município, e estou pronto para profligar esses abusos; porém, é preciso
que não se repare nas despesas de utilidade pública, melhoramentos materiais que
se fazem nesta grande metrópole, porque contra esses reparos protestam a Recebedaria e a Alfândega do Rio de Janeiro.

O Sr. Cruz Machado- Apoiado; n"6s somos a Assembléia Provincial do Rio
de Janeiro. O Ato Adicional não o dotou com uma Assembléia Provincial.
O SR. OTTONI.- No que não sei se foi muito acertado; mas enfim é
questão que não vem para agora.
Sr. Presidente, há uma questão em que não fiquei de acordo com o nobre
Ministro da Fazenda; é uma questão que vale a pena ser considerada com toda a
madureza, com toda a circunspecção, em que se envolve desde já uma grande economia de muitas dezenas de contos, e que pode para o futuro evitar a despesa de
milhares. Falo da questão do dote da Princesa, a Sra. D. Januária. A emenda arespeito deste objeto caiu, mas devo infonnar ao nobre Ministro que tenciono reproduzi-la na 3<;1 discussão.
O artigo da Constituição que se refere aos alimentos é muito tenninante;
concede alimentos que devem cessar logo que os Príncipes se retiram do Império:
não dá autoridade a entidade alguma para permitir que um Príncipe se retire do
Império ficando considerado como aqui residente. Estabelece o fato e a cominação: os alimentos cessam logo que o Príncipe se retira do Império.
Note o nobre Ministro que, quando o Imperador se retira do Império sem
licença da Assembléia Geral, uma cominação muito grave está consagrada na Constituição; mas neste caso reconhece-se que a Assembléia Geral pode dar licença.
Por conseqüência, o Imperador poderá estar fora do Império legal, constitucionalmente, uma vez que tenha licença da Assembléia Geral. Mas no caso dos Príncipes
não se fala em licença; onde, pois, se foi buscar a autoridade do Governo para dar
licença ao Sr. Conde d' Aquila de residir fora do Império? Na Constituição não
existe.
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Não havendo, portanto, autoridade que possa dar essa licença, sendo a
Constituição muito terminante quando diz no art. 113: "Aos Príncipes que se casarem e forem residir fora do Império se entregará por uma vez somente uma quantia determinada, com o que cessarão os alimentos"; não é possível, à vista de tal
disposição, que os alimentos continuem. Pague-se, pois, a Sua Alteza o dote de
750:000$. Não é u.m dote mesquinho; as filhas de grandes monarcas da Europa
não têm tido maiores; muitas, talvez, tenham tido muito menos. Paguemos, portanto, esses 750:000$; eliminemos a despesa inconstitucional de alimentós concedidos a Príncipes que nasceram e existem fora do Império.
Mas, a esta questão se prende outra de grande magnitude: é se a Constituição concede alimentos a todos os Príncipes da dinastia. O nobre Ministro negou a
proposição que eu havia trazido à Casa, distinguindo os Príncipes da fam11ia do
Imperador ou da Família Imperial dos Príncipes da dinastia; mas esta distinção se
acha na Constituição.
A Constituição trata dos dotes e dos alimentos no capítulo da Fam11ia
Imperial ou Família do Imperadqr; aí diz que se marcará uma dotação ao Imperador, dotação à Imperatriz, dotes e alimentos aos Príncipes. Para explicar o que é
que entende por Família Imperial, até lá vem um artigo que diz: "As dotações, os
dotes e os alimentos dos Príncipes serão entregues ao mordomo da Casa Imperial."
Por conseqüência, os alimentos e os dotes que estão decretados pertencem aos Príncipes da Casa Imperial, àqueles de quem é tutor imediato o Imperador, e não a
todos os Príncipes. Se o mordomo do Sr. Conde d'Aquila não é sem dúvida o mordomo da Casa Imperial, então a quem se hão de entregar os alimentos? A Constituição tanto pretendeu que os tivessem somente os Príncipes da Fam11ia Imperial,
os filhos do Imperador, que disse que se entregassem esses alimentos ao mordomo
da Casa Imperial.
Em outros artigos ainda se reconhece que é este o verdadeiro sentido em
que se deve entender a Constituição, como, por exemplo, quando diz que são Senadores os Príncipes da Família Imperial. Quais são os Príncipes da Faml1ia Imperial
que têm direito a uma cadeira no Senado? São, sem dúvida, unicamente, os filhos
do Imperador. E se não são, então imagine a Câmara, na sucessão dos tempos, em
época não muito remota, se não é fácil que fique o Senado absorvido pela Família
Imperial, na hipótese de que todos os Príncipes fossem Senadores de direito. Por
conseguinte, não têm alimentos senão os Príncipes da Fam11ia Imperial que podem
ser Senadores, e que, evidentemente, são somente os filhos do Imperador.
O Sr. Martinho Campos - Apoiado.
O SR. OTTONI - O art. 174 da Constituição diz que o Príncipe Imperial
tem direito a ser Conselheiro de Estado, mas os outros Príncipes se-lo-ão somente
por nomeação do Imperador. Esses Príncipes são, sem dúvida, os demais membros
da Casa Imperial.
(Há um aparte.)

639

Os demais Príncipes são Príncipes parentes, como bem o diz o nobre Deputado, mas não formam a Famr1ia Imperial, a Famrlia do Imperador.
Eu desejaria muito que a famrlia do Sr. Príncipe de Joinville viesse residir
no Brasil, e que seus filhos se fizessem brasileiros, bem como os Srs. Príncipes da
famr1ia d'Aquila. Mas pergunto: se vierem, os seus fillros têm direito a aliméntos?
E poderão ser admitidos como Senadores, ou nomeados Conselheiros de Estado?
Já se vê que tem atualidade a Resolução, e que é preciso decidir se há obrigação de
dar alimentos e dotar todos os príncipes e princesas, não'só atualmente existentes
como os que nascerem pela sucessão dos tempos: et nati notomm et qui nascentur
ab illis.
Sr. Presidente, eu desejaria que o nobre Ministro da Fazenda me dissesse
a sua opinião a respeito de uma representação que veio ontem à Casa, e que também
suponho foi endereçada ao Governo Imperial pela Diretoria do Banco do Brasil,
pedindo à Câmara que houvesse de dar ao nobre Ministro da Fazenda um voto de
confianç~ p.ara rever os ,estatutos daquele Estabelecimento.
Uma emenda compreensiva dos outros estabelecimentos de crédito, e que
importava a revogação da Lei de 22 de Agosto de 1860, proposta por ocasião de se
discutir a Resolução que prorroga o Orçamento vigente, foi rejeitada; mas, como a
idéia agora é mais restrita, e talvez aquela outra caísse por querer a Câmara considerar o objeto mais de espaço no Orçamento ordinário, eu desejava ouvir a tal respeito o nobre Ministro.
Mas, dir-se-á, os estabelecimentos bancários podem reformar os seus estatutos por meio de suas assembléias gérais, sujeitando as alterações à aprovação do
Governo. Atualmente, em vista da Lei de 22 de Agosto de 1860, há reformas de
estatutos, e que dependem de disposição legislativa; e há necessidade real de explicar-se bem esta questão.
Pelo § 29, do art. 29, da Lei de 22 de Agosto, se determina que os estabelecimentos bancários existentes não podem criar caixas filiais sem autorização do
Corpo Legislativo.

O Sr. Barão de.Mauá - Foi mais uma violação dos estatutos do Banco do
Brasil.
O SR. OTTONI - É uma restrição à faculdade que tinha o Governo.

O Sr. Barão de Mauá - Mas é uma dificuldade grave.
O SR. OTTONI - Atualmente o Banco, para cumprir com um dos deveres
que contraiu de retirar da circulação anualmente 2.000:000$ de papel-moeda, vê-se
na necessidade de recorrer a províncias onde a circulação é toda em notas do Governo e onde não há estabelecimentos bancários nem caixas filiais.
Para fazê-lo tem o Banco precisão de criar nessas províncias caixas filiais;
mas, ainda tendo a aprovação do Governo, não pode o Banco fazer essas criações
sem o beneplácito do Poder Legislativo. É necessário que o nobre Ministro considere esta matéria e as questões conexas para que, com conhecimento de causa,
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tendo de ouvir a seus colegas em conselho, nos diga em terceira discussão do Orçamento se aceita em emenda ou em resolução especial uma providência no sentido da representação da Diretoria do Banco do Brasil.
Eu não desejo alongar a discussão, e por isso não acompanharei o nobre
Ministro na discussão a respeito de bancos, principalmente naqueles pontos em que
se dão divergências entre mim· e o nobre Ministro no modo de encarar a lei, verbi
gratia a respeito da computação do Fundo Disponível e outros tópicos.
Mas peço licença ao nobre Ministro e ao honrado Deputado pela Província do Rio de Janeiro para ponderar-lhes que não é exato que a baixa do câmbio
resulte sempre de quantidade anormal de emissão. Acho que este assunto tem
grande conexão com o Orçamento, e por isso insisto nele.
Em 1827 a emissão era de 21.574:000$ e o câmbio estava a 26 1/4; em
1829 a emissão tinha descido a 19.174:000$ e o câmbio se achava a 26. Pouco tinha ido além a emissão, se além tinha ido, em 1830 e 1831, quando o câmbio
desceu a 20. Por conseguinte, com uma quantidade de emissão menor, a baixa tinha
sido maior já nesses tempos remotos. Nos tempos recentes eu poderia indicar muitos fatos semelhantes.
Daqui se segue que não é simplesmente a superabundância da emissão que
pode produzir a baixa do câmbio. A baixa do câmbio em 1830 e 1831 foi filha das
dificuldades provenientes da Revolução de Julho, em Franca, e da Revolução de
Abril, no Brasil. A baixa progressiva do câmbio, de 1827 a 1830, originou-sé essencialmente da falta de confiança na solvabilidade do Governo; nasceu do progresso
das despesas públicas e do receio das conseqüências desastrosas a que esse estado de
coisas podia levar-nos. No passado podemos achar documentos para utilizarmos no
presente.
Fique certo o nobre Ministro que agora, como em 1830, a baixa do câmbio
provém também dessas tantas dezenas de milhares de contos que têm sido gastos
improdutivamente, e que estão representados em nossas apólices internas e externas.
A baixa do câmbio explica-se, também, pela baixa das nossas apólices.
Estavam o ano próximo passado a 106, hoje estão a 90, e talvez a menos.
Portanto, a baixa do câmbio liga-se muito às despesas loucas e improdutivas e aos desperdícios. Esta é a história do passado; dela o presente muito se pode
aproveitar.
Sr. Presidente, eu desejo terminar, e por isso não entro em outros tópicos
para os quais vinha preparado; mas, peço perdão à Câmara para dizer aip.da duas
palavras a respeito da empresa do Mucuri e dos interesses que ela criou, e que considero gravemente ameaçados.
Estou persuadido, Sr. Presidente, de que o Governo devia, substituindo a
companhia do Mucuri, dar desenvolvimento aos trabalhos de alguma magnitude .
que ali existem. Não querendo pela minha parte desafiar mais desafeições contra o
Mucuri, eu aceitei sem relutância as explicações que me deu o nobre Ministro da
Agricultura, quando procurou declinar de si toda a cumplicidade com o agente da
Repartição das Terras Públicas, principal instrumento da ruína daquela companhia.
Aceitas as explicações, estava à espera dos fatos.
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Os meus nobres colegas, Deputados pela Província de Minas, ofereceram
na discussão do Orçamento do Ministério da Agricultura uma emenda que, estou
certo, seria assinada por todos os membros da Deputação mineira, se todos estivessem presentes na ocasião. (Apoiados dos Srs. Deputados de Minas.) Essa emenda
recomendava ou declarava ao Governo que na consignação votada para Obras Públicas das Províncias se considerasse compreendida a quota necessária para a conservação das estradas do Mucuri. Ora, não podiam ser menos exigentes os meus nobres
colegas quanto às necessidades do serviço público naquela região.
O Sr. Martinho Campos - Se o Governo não quer tratar disso, então para
que fez aos acionistas um presente de 1.200:000$?
O Sr. Ministro da Justiça- Aliás, 1.700:000$.

O SR. OTTONI - Está enganado o nobre Ministro; eu o convido a discutir comigo se o Governo fez aos acionistas um presente de 1.700:000$.
O Sr. Ministro da Justiça - :Digo que o Governo carregou com a despesa
de 1.700:000$.
(O Sr. Martinho Campos dá um aparte.)

O SR. OTTONI - Está enganado o Sr. Ministro da Justiça, e eu novamente convido S. Exa. a provar que o Governo carregou com a despesa de
1. 700 :000$ ao Mucuri. E em todo caso a carga que ali tomou foi por gosto seu,
e contra o meu voto e os meus interesses.
Mas, Sr. Presidente, fiquei maravilhado de. que os nobres Ministros Deputados não aceitassem a emenda a que me tenho referido, e que ela caísse! Eu desejo
que S. Exas. sejam muito explícitos a respeito; fui portador de uma representação
assinada por 800 indivíduos, habitantes não só do vale do Mucuri, como dos vales
circunvizinhos, em conseqüência da abertura daS vias de comunicação do Mucuri, e
que estão receosos de verem-se outra vez privados de suas relações com a costa e
com o Rio de Janeiro. (Apoiados.)
Atualmente, Sr. Presidente, a estrada de 41 léguas, aberta pela companhia
através das matas virgens do Mucuri, já serve a uma população de mais de 100.000
habitantes, e exclusivamente a uma grande parte dos distritos limítrofes do Mucuri.
A companhia do Mucuri não criou somente a Freguesia de Filadélfia com
4.000 ou 5.000 habitantes no vale do Mucuri; em conseqüência da empresa do
Mucuri, elevou-se de 3.000 a 16.000 almas a Freguesia da Capelinha de Nossa Senhora da Graça, entre a cidade de Minas Novas e Filadélfia, e consideravelmente
aumentou-se a freguesia de São João do Jacuí, ambas estendendo-se pelos vales
adjacentes ao do Mucuri. Os habitantes destas duas freguesias foram-se internando
em procura da estrada do Mucuri, e estão já a seis léguas de distância de Filadélfia.
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O Sr. Cruz Machado - É verdade; do lado da Trindade e na margem esquerda de São Félix.
O SR. OTTONI - E em outros pontos. Mas V. Exa. compreende, Sr. Presidente, que uma estrada de tamanha extensão, feita com um tão pequeno capital, não pode ser uma estrada perfeita, e que, por melhor que ela fosse, sem conservação se estragaria dentro de pouco tempo. (Apoiados.) Atualmente essa estrada
ainda se presta ao serviço contínuo de sessenta a setenta carros que trabalham
entre Santa Clara e Filadélfia, levando fazendas especialmente para a comarca de
Jequitinhonha.
O Sr. Cruz Machado - E as tropas internam-se também de Filadélfia para
o centro da mata.
O SR. OTTONI - Mas, se a Câmara declarou que não se deve empregar
dinheiro na conservação desta estrada, dentro de dois anos ficará ela intransitável.
Por conseguinte, é isto um objeto da maior importância, afeta essencialmente os
interesses de 20.000 a 30.000 habitantes, que terão de deslocar-se se se fecharem as
estradas do Mucuri, e afeta os interesses de mais de 100.000 habitantes que nada
exportam por não terem via de comunicação, e que todos tendiam· a deixar os campos dp Jequitinhonha para se estabelecerem no vale do Mucuri e seus adjacentes,
contando que em breve teriam de fazer a sua comunicação por Caravelas, que é a
verdadeira foz do Mucuri.
Calculando com este futuro muito próximo, eu já preparava a estrada de
Caravelas para Santa Clara, porque Caravelas tem de vir a ser a Nova Orleans do Brasil. Caravelas terá de reunir aos produtos do riquíssimo vale do Mucuri os do norte
do alto rio Doce e todos os do baixo rio Doce ...
O Sr. Cruz Machado - De todas as vertentes dos Abrolhos.
O SR. OTTONI - ... porque o rio Doce, não tendo barra própria, nem outra nas imediações, tem talhada pela natureza uma comunicação de navegação intema que levará para Caravelas todos os seus produtos.
O Sr. Cruz Machado - Deve ser um porto alfandegado em pouco tempo.
O SR. OTTONI - Interesses desta magnitude não são abandonados por
simpatias ou por antipatias; nem posso crer que motivos desta ordem possam atuar
nas deliberações do Governo a respeito de um negócio tal.
Eu já não tenho interesse algum no Mucuri, não possuo ali um palmo de
terra; dois irmãos meus que lá residem talvez se preparem para deixar aquela localidade. Por conseguinte, não há interesses que não sejam do público, que atuem sobre mim para falar com tanto empenho nesta questão. (Apoiados.)
Sr. Presidente, eu tinha sobre os meus ombros a carga do Mucuri, mas era
uma carga gloriosa. (Apoiados.)
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Tenho consc1encia de que havia de levar ao fim a empresa projetada;
mas, desde que reconheci estar votado à proscrição, e que não podia obter o necessário apoio para realizar tão grandioso projeto, entreguei-me à discrição.
Sinto não estar na Casa o nobre ex-Ministro do Império, o Sr. Conselheiro
Almeida Pereira, o qual,tendo-me declarado no dia 27 de abril de 1860 que não
tinha podido chegar a acordo com os seus colegas sobre a entrega que devia ser feita
à companhia, de um empréstimo que em nome e por conta da companhia se havia
levantado em Londres, e que o Corpo Legislativo tinha de ser previamente ouvido,
acrescentou com benevolência: "O senhor tem amigos nas Câmaras, eu também os
tenho, apelemos para as Câmaras, e tudo havemos de obter." Mas eu tinha reconhecido a verdade da minha posição, e por isso instantaneamente respondi que bem
sabia ser um homem vencido, e que como vencido entregava-me à discrição; mas,
que, apesar de vencido, não suplicava, não rebaixava a minha posição, nem era mais
pretendente, e que deixava livre ao Governo fazer o que quisesse da empresa do
Mucuri.
Os nobres Deputados por Minas sabem que fui fiel, que fui leal a este programa. (Apoiados.) Não solicitei coisa alguma. (Apoiados.) O nobre Deputado que
está a meu lado, não para servir a interesse meu, mas para servir a interesses da nossa
província, tomou a si a questão; propôs a seus colegas na sessão do ano passado uma
emenda que todos assinaram.
O Sr. Cruz Machado - Todos a apoiaram, e eu ouvi os principais acionis-

tas.
O SR. OTTONI - O nobre Deputado teve a bondade de consultar-me a
respeito, e eu disse: Aceito, mas não peço.
O Sr. Cruz Machado - É exato.

O SR. OTTONI - Esta emenda veio para a Câmara, não foi aceita pelo
Governo; o Governo impôs a morte da companhia, a encampação do contrato. Os
nobres Deputados, no dia em que esta idéia partiu do Governo, julgaram dever
aceitá-la. Eu não os procurei, foi o nobre Deputado que teve a bondade de perguntar-me ...
O Sr. Cruz Machado - Ouvi a opinião dos principais acionistas; e quando
procurei a V. Exa., V. Exa. disse que aceitava a opinião deles; porém, não emitiu
opinião própria.

O SR. OTTONI - Os acionistas da companhia, vendo que o seu dinheiro
estava arriscado nas minhas mãos, apesar de me honrarem com a maior confiança
(apoiados}, concordaram na encampação que eu aceitei com as condições que o
Governo impôs. Mas, Sr. Presidente, se esta encampação não impunha ao Governo a
obrigação de vivificar os capitais que ali estavam empregados, é mais do que um
atentado, é um absurdo.
644

Se os capitais empregados no Mucuri tinham sido aplicados com pouco critério, para que a encampação? As Câmaras votaram 1.200:000$ de empréstimo
para se ultimar uma empresa que assim se reconheceu útil. O Governo chicanou
sobre as condições desse empréstimo, que por último repartiu pelos acionistas, acabando com a companhia. Mas está claro que a empresa ficou sob a responsabilidade do Governo. O Governo é o responsável à Província de Minas e ao País, de
todas as desgraças que se seguirem do abandono destas vias de comunicação que
tantos serviços estão prestando.
O Sr. Cruz Machado - O fim da encampação foi o Governo tomar a empresa a si.
O SR. OTTONI - Não parece, visto que nem ao menos se vota que seja
conservada a estrada de Santa Clara para o Alto dos Bois.
Sr. Presidente, não sei também se é por economia dos dinheiros públicos.. que não se tem resolvido a questão da navegação do Mucuri.
O atual nobre Ministro da Marinha, quando interinamente Ministro da
Agricultura, havia publicado editais convocando propostas para a navegação do Rio
de Janeiro até Caravelas e para a navegação fluvial do Mucuri. Entrou para o Gabinete o atual nobre Ministro da Agricultura, apareceram propostas de indivíduos habilitados para fazerem este serviço, e o Governo calou-se a respeito, e até hoje não
me consta que tenha feito contrato algum.
Tem ido um vapor a Caravelas; porém, não estando a navegação a vapor
interessada com a navegação fluvial e com o trânsito das estradas, o que se segue
é que esta navegação tem sido de pouca utilidade para o comércio do norte de
Minas. E permitam os nobres Ministros que lhes pondere que a navegação daqui
para Caravelas tem por principal vantagem a navegação do Mucuri, porque as cargas vão para o Mucuri, não têm outro meio de transporte senão a navegação a vapor que vai a Mucuri. Para Caravelas, por exemplo, os vapores da companhia do Mucuri levavam gêneros de primeira necessidade e de importação estrangeira em pequena quantidade; mas, se acaso ficava algum vapor abarrotado com as cargas do
Mucuri, deixava de receber as de Caravelas sem maior inconveniente, porque não
faltam navios de vela que ordinariamente saem daqui para aquele porto; não sucedendo outro tanto para o Mucuri.
Por conseguinte, é necessário que a navegação a vapor seja administrada de
acordo com a navegação fluvial e com o transporte pelas estradas do Mucuri.
O Sr. Barcelos - Fica como a barca de escavação do Rio Grande do Sul.
O SR. OTTONI - Ficará a navegação do Mucuri como a barca de escavação do Rio Grande, como diz o nobre Deputado. Os resultados da falta de resolução a respeito deste objeto são os seguintes: há dois ou três dias partiu o vapor
para Caravelas, tocando em Mucuri, que é uma das escalas da linha. Este vapor, depois de ter em si alguns centros de volumes com destino ao Norte de Minas, teve de
descarregá-los para dar lugar não sei se a armamento da Guarda Nacional para o
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Espírito Santo ou a outros objetos do Governo; tiveram, pois, de desembarcar quase
todas as cargas com destino ao Mucuri.
Ora, se o Governo quisesse acabar com as comunicações pelo Mucuri,
desanimar os empresários transportadores de cargas, quer nos rios, quer nas estradas, não procederia de outro modo. Os portadores dessas cargas residem no, alto do
Mucuri, em Filadélfia; costumam esperar o vapor em Santa Clara, lugar as vezes
doentio, e onde não acham recursos; mas aí esperam o vapor para tomarem as cargas nos carros e transportá-las. Se acaso o vapor não leva cargas um mês e outro
mês, 0 desânimo se segue, todos abandonam a indústria dos transportes do porto
de Santa Clara para o Norte de Minas, e, desprotegida deste modo, a empresa do
Mucuri fica morta.
O que sucedeu este mês já tem sucedido em outros meses. Não quero
com isto fazer censura alguma ao dono do vapor que tem interesse em servir a
todos; os primeiros que lhe falam para carregar o vapor são atendidos e recebidas
as suas cargas; teria desejo de levar todas as cargas que lhe dessem para o Mucuri,
porém, não considera como principal serviço, como devera ser, o serviço do Mucuri. Em conseqüência disto, tem sido preciso que barcos de vela tenham ido levar
cargas para o Mucuri. Atualmente está fretado um para levar a carga que o Governo
mandou desembarcar do vapor.
Por informações do Comissário do Governo, que lá esteve, o Governo
deve ter sabido que no mês de junho, em conseqüência de não se tomar deliberação a respeito da navegação, 80 lotes de bestas que penetraram nas matas para
comprar sal voltaram vazias. Estas tão cedo não tomarão ao Mucuri, à vista do desapontamento por que passaram; e há de ser difícil convencer os tropeiros que não é
o Governo interessado em trancar-lhes aquele caminho.
Cumpre, portanto, Sr. Presidente, que o Governo seja explícito, que nos
diga o sentido da rejeição dessa emenda, que nos diga o que fazer, para que a população que ali está dependente das estradas do Mucuri, dependente das comunicações com a Corte, saiba deliberar-se.
O nobre Ministro, falando das últimas desgraças dos selvagens~ declarou, e
disso me convenci, que não aludia à administração dos índios do Mucuri. Não obstante, como S. Exa. deixou de informar à Câmara do Estado daquela região em relação aos índios, me vejo obrigado a dizer duas palavras. Leio no Balanço - para não
sair do Orçamento- de 1858 a 1859, que os índios de Minas somente custaram aos
cofres públicos 187$, sendo 167$ para um missionário, e dezenove mil e tanto para
brindes. Os índios de Minas, especialmente os do Mucuri, não têm sido pesados, porqueestavam a cargo da companhia e do seu Diretor, o Sr. Augusto Ottoni, que nunca trabalhou cem eles por sua conta.
A existência dos índios do Mucuri é digna da atenção do Governo. Eu vi,
e vi com prazer, que o Governo tinha mandado investigar se o extermínio quase
completo de uma aldeia, que se deu ultimamente, tinha nascido de circunstâncias
de força maior, ou se tinha havido abuso da parte da força que ali foi. Não creio
que houvesse intenção prévia de fazer tais malefícios, mas em todo o caso foi uma
triste fatalidade, e é preciso que o Governo saiba que todas as desgraças ocorridas
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recentemente no Mucuri provieram da mudança de política a respeito dos selvagens. Não quero fazer acusação a ninguém.
A companhia do Mucuri, pela humanidade com que os tratava, pelos muitos presentes que lhes fazia, por todo o seu comportamento, tinha conseguido a afeição dos selvagens; eram dirigidos mais pelo amor do que pelo temor. Recentemente
as coisas mudaram. Já disse que não é minha intenção recriminar contra o pessoal
que em nome e por autoridade do Governo existe no Mucuri; ao contrário, não tenho senão elogios a fazer-lhes.
Quan<;lo o Comissário que o Governo mandou, o Sr. José Cândido Gomes,
chegou ao Mucuri, já se tinha declarado a inimizade com os índios, e na parte que
S. Sa. tomou nas providências dadas esteve de acordo com os antigos empregados
da companhia. Por conseqüência, não há censura possível, nem a respeito do nobre
Comissário, nem a respeito dos outros empregados que lá estão.
Feitas estas devidas reservas, vamos à narração do ocorrido. Houve diversos
assassinatos praticados pelos selvagens; o primeiro foi evidentemente filho da perversidade, mas perversidade individual de dois selvagens. Mataram para roubar,
como fazem muitos homens dos mais civilizados. Pertencem esses índios às tribos
mais inofensivas do Mucuri; pertencem à Confederação dos Nacknenucks, ao Sudoeste de Filadélfia; estão entre Filadélfia e a Trindade. São os índios que mais
cabalmente aceitaram a direção que lhes deu a companhia do Mucuri; em geral se
aldearam, repartiram terras entre si, alugam-se, vendem mantimentos. Se mataram
para roubar, não foi como selvagens, foi como homens civilizados; mataram para
roubar o dinheiro a exploradores que seguiam de Filadélfia para fora. Tanto eram
já civilizados os matadores que até tinham espingarda.
Mas, para provar-se a que estado chegou a catequese naqueles pontos,
observarei que o subdelegado de Filadélfia e o tenente-coronel dos índios escreveram ...
Note a Câmara que escrever-se aos índios, bem que eles não saibam ler,
mas basta mandar-se-lhes um pedaço de papel acompanhando um recado verbal, é
isto para eles um sinal de cortesia. Escreveu, pois, o subdelegado aos capitães de
diversas aldeias, requisitando a prisão dos dois criminosos, pois se sabia quais
eram.
Recebida a comunicação, os caciques do Poté ou do Kracatan prenderam
os criminosos, que foram trazidos amarrados a Filadélfia, escoltados somente por
selvagens com seus arcos. Um deles foi preso por seu tio, o capitão Braz, que o entregou chorando. E quando meu irmão o Sr. Ernesto Ottoni lhe disse que nós não
havíamos de matar a seu sobrinho, apesar do que ele tinha feito, que havia de somente ficar preso para corrigir-se, respondeu o cacique: "Ele está arrependido, porém eu lhe disse que era tarde". Entregou o sobrinho, que foi processado e pronunciado como assassino, mandado por dois soldados para Minas Novas, onde tem
de responder ao júri, atravessando a aldeia onde estavam seus parentes, aldeia do
Poté especialmente. O outro indiciado, por falta de provas, foi despronunciado e
solto.
Já se vê, pelas circunstâncias que acabo de referir, quanto tinha feito a infeliz companhia do Mucuri a respeito da catequese dos selvagens.
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Houve outro assassinato em Filadélfia, de que recentemente falaram os
jornais: é o assassinato de um soldado. Tinham vindo e têm vindo por vezes os selvagens do rio Doce, os mesmos que têm praticado tantas depredações desde a barra
do rio Doce até o Peçanha e Antônio Dias, mas que, dominados pela mansidão dos
Nacknenucks, a quem vão visitar, aparecem como amigos ao Mucuri, e nunca fizeram ali o mais pequeno distúrbio. São portadores de cartas do Mucuri para o Peçanha e vice-versa, a uma distância de perto de 40 léguas. Em conseqüência de terem sido brindados um pouco mais abundantemente na última viagem, apareceram
algumas centenas deles, que, afagados e presenteados, tratavam de retirar-se. Mas os
soldados do destacamento tiraram desordem com os índios no céntro da povoação,
dentro do armazém da companhia, onde eles estavam hospedados; os soldados ofendiam os índios no que eles, e não somente eles, têm de mais caro. Foi por causa da
mulher do índio Albino que houve a desordem em que morreu um soldado.
Os índios eram em número de quatrocentos, são homens valentes, algÍms
conheço porque entre os do rio Doce estavam também muitos do Mucuri, meus
vizinhos, meus amigos. Os soldados eram três ou quatro, mas os índios fugiram
todos, dispersaram-se, julgando-se criminosos, temendo as conseqüências daquele
assassinato, aliás, perpetrado em legítima defesa.
Desapareceram: os do rio Doce embrenharam-se nas matas, onde tinham
as suas aldeias; os da vizinhança de Filadélfia foram apadrinhar-se com os fazendeiros da localidade, declarando-lhes que eram inocentes no acontecimento.
Esse outro assassinato que houve em Filadélfia em nada depõe contra a
brandura. de índole e costumes dos selvagens do Alto Mucuri, pertencentes à grande
Confederação dos Nacknenucks.
São fatos provenientes da mudança de política no Mucuri; e vou explicar
em que consistiu a mudança neste ponto.
Não sei por que motivos foi retirado do comando do destacamento de Filadélfia o Sargento Manoel Cavalcanti de Albuquerque, que ali esteve anos como
alferes de comissão. Este oficial prestou aos habitantes do Mucuri os mais relevantes
serviços; sob seu comando nunca os soldados cometeram a mínima desordem. Era
um pouco severo na observância da disciplina, mas sem ser um bárbaro nem cruel.
Era uma garantia para todos os moradores e também para os índios.
Atualmente está lá um oficial inferior a quem os soldados não têm o respeito que guardavam ao seu antecessor.
Não sei por que foi retirado do Mucuri o Sr. Cavalcanti; foi talvez porescala de serviço. O que sei é que estavam com ele satisfeitos os agentes da companhia
e os moradores em geral, e que, oficial _inferior há muitos anos, é muito digno de
uma banda. E digo mais, que se ele estivesse no Mucuri nada do que sucedeu teria
sucedido.
E como sem sentir acabo de indicar a promoção do Sr. Cavalcanti, para
não lhe fazer mal devo informar ao Governo que o sargento não só é conservador,
como até saquarema vermelho. (Risadas.) Mas, eu no Mucuri não era político; ali
o meu partidário mais distinto era o que fazia melhor derrubada, o que executava
melhor o serviço. Portanto, apesar de ser conservador vermelho, era dos meus
melhores amigos.
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O Sr. Martinho Campos- Pelo nome parece vermelho. (Risadas.)
O SR. OTTONI - Falei nas desordens havidas no Alto Mucuri, em que
teve parte a grande Confederação dos Nacknenucks. São milhares de selvagens que
lá estão nas matas, são inocentes, e eu receio que contra eles se exerçam cruéis
represálias. Tratarei agora de fato mais recente, isto é, do assalto da aldeia em que
foram exte·rminados muitos selvagens, fato a que precedeu imediatamente o assassinato de uma faml1ia de colonos junto ao ribeirão das Pedras.
Os índios do Uruçu e do ribeirão das Pedras têm a maior aversão aos
Nacknenucks do Alto Mucuri. Eu os conservei sempre distantes, evitando mesmo
pô-los em contato entre si: quando os Nacknenucks me falavam com ódio dos Giporochs do Uruçu, eu lhes dizia: "Já os amansei, estão plantando mandioca, e não
têm licença de entrar nas terras dos Nacknenucks." O mesmo dizia eu aos outros,
de maneira que cada tribo se conservava nos seus domínios sem se hostilizarem.
São, portanto, os fatos do Uruçu e os do Baixo Mucuri independentes dos
fatos do Alto Mucuri; porque as tribos que existem nesses pontos são perfeitamente inimigas umas das outras.
Mas os selvagens do Uruçu são de costumes tão brandos como os selvagens do Alto Mucuri. A minha vida esteve à sua disposição um sem-número devezes; os trabalhadores da companhia depositavam a maior confiança nesses selvagens.
Não me demorarei explicando os meios pelos quais conquistamos essa confiança e amizade; mas, há fatos numerosos em que esses sentimentos se manifestaram de modo muito significativo para com a gente civilizada. Quando as primeiras tropas e as primeiras turmas de trabalhadores desceram de Filadélfia, internando-se ao acaso pelas matas, não poucos foram ter às vezes isoladamente às aldeias dos Giporochs, e a alguns que se mostravam assustados, os selvagens os tranqüilizavam e os acompanhavam ao lugar onde haviam ficado os companheiros, chasqueando de que se tivesse medo deles.
Vivíamos na maior harinonia, cimentada pelos benefícios que recebiam,
pela esperança de outros maiores, pela retribuição pronta dos serviços que nos
prestavam. Um colono que está no ribeirão, das Pedras, o Sr. José Guazzinelli,
plantou há três anos dez alqueires de milho, ajudado somente dos braços dos selvagens, aos quais retriouiu modicamente. Note-se que a casa deste colono, que é
um dos que mais utilidade tem colhido do trabalho dos selvagens, foi respeitada,
bem que o Sr. Guazzinelli estivesse ausente, mesmo no dia em que estes selvagens
perpetraram um assassinato.
·
Estavam eles de tocaia à espera de um preto, que nessa ocasião assassinaram, quando passou um filho menor do Sr. Guazzinelli. Foi afagado pelos selvagens que, tendo morto um porco do mato, lhe fizeram presente de um pedaço,
e passou incólume. Pouco depois chegou um preto, e o assassinaram. Vejamos
por quê.
Esse escravo do Sr. Verdier Savaron Filho, vigiando as roças de seu senhor,
fizera fogo sobre os selvagens, e não sei se assassinara algum. Tinham eles ido furtar milho na roça do Sr. Verdier.
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Na colônia militar do Uruçu, os selvagens uma ou outra vez entravam nas
roças e furtavam à sorrelfa como gatunos, pungidos e obrigados pela fome. Mas o
que importava isso? Um furto cometido em roça, feita em terras de que se é dono,
não é furto.
Eu pregava esta doutrina, mas o certo é que um vigia fez fogo sobre os ladrões de roça, e o sangue correu. Em represálias desse fato foram assassinados o
bom colono José Coelho Vaze toda a sua família.
Já se vê que as provocações não pártiram dos selvagens; nasceram da mudança de política que ali se deu. Eu peço ao Governo que por obra de caridade dê
alguma atenção a estas informações. Estou certo de que a tal respeito não haverá
divergências entre o nobre Ministro da Fazenda e os seus honrados colegas.
A razão principal destas observações e a minha insistência vem do receio
que tenho de que o Governo mande retirar muito prontamente a força que mandou
para o Mucuri. A população civilizada € c:ristã--q~-se-acha, por si só pode defender-se contra os selvagens; mas se ficarem sós, por amor da própria conservação,
exterminarão os selvagens.
É, portanto, por comiseração para com essa gente infeliz que eu peço
que haja força ali, e que se volte à política antiga de benevolência, de que se tiravam
resultados tão vantajosos.
Em dezembro de 1859, cento e tantos índios da aldeia de Poté estiveram
alugados pela companhia do Mucuri, preparando as estradas para o recebimento
de S. M. o Imperador, que então esperávamos que honrasse o Mucuri com a sua
augusta visita. Trabalharam mais de um mês não interrompidamente; havia pressa,
era um serviço urgente, apelou-se para eles, e eles vieram, recebendo por salário
uma pataca por dia, e sustento, com o que ficaram muito contentes.
Milhares e milhares de braços podem ser assim aproveitados mediante uma
política inteligente.
Como estamos em Mucuri, bom é notar que aquele estabelecimento sempre serve para alguma coisa, ao menos para viveiro de diretores das outras colônias.
Foi tirado do Mucuri um dos colonos que resistiram ao temporal ali levantado pela Repartição das Terras Públicas, e que o Governo quis aproveitar para
diretor da Colônia de Santa Leopoldina, no Espírito Santo, o Sr. Barão de Warnbuller. Vejo que está demitido o Sr. Warnbuller, que teve grande prejuízo em sair
do Mucuri, e o Governo deve ter isso em contemplação.
Esse diretor foi substituído por outro tirado também do Mucuri, o Sr. Júlio Burrow, homem inteligente e honrado, e que pode prestar muitos bons serviços.
Se o Governo precisar de mais alguns diretores idôneos, acha-os lá entre os colonos
do Mucuri.
Mas, como estou persuadido de que a Colônia de Santa Leopoldina tem vício intrínseco, efeito não só da má escolha das terras como da qualidade dos colonos, e de outras causas em cuja discussão o Sr. Ministro da Agricultura não quis
entrar comigo; como a Colônia de Santa Leopoldina está irremissivelmente condenada à ruína e tem de acabar mais cedo ou mais tarde, previno desde já ao Governo
que não impute ao novo diretor que para lá nomeou, a dissolução da Colônia, porque para aquilo não há remédio; está doente de mal incurável.
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É preciso que o nobre Ministro da Fazenda obrigue o seu colega da Agricultura a fazer o que cumpre neste caso, a mandar colonos dali para outra localidade. Muitos irão sem diária; mas em Santa Leopoldina nunca sairão da miséria, e
viverão sempre à custa do Gov~mo.
Sr. Presidente, eu não posso deixar de aproveitar esta ocasião para dizer
mais alguma coisa do muito que tinha omitido, pensando em minha simplicidade
que com o meu silêncio comprava as boas graças do Sr. Ministro da Agricultura
em favor dos infelizes habitantes do Mucuri.
A Câmara talvez estranhasse não haver eu recebido com toda a franqueza
as desculpas que o nobre Ministro deu, do seu comportamento para com a companhia do Mucuri, alegando não ter compartilhação alguma nas indignidades praticadas por um delegado infiel, como o nobre Ministro o qualificou, da Repartição
das Terras Públicas.
Depois de fazer esta confissão, somente deplorava o nobre Ministro que eu
o acusasse de cumplicidades com semelhante homem. Calei-me; podia parecer que
eu tinha aceitado a desculpa. Não; cumpre confessar que a não aceitei.
O nobre Ministro confessou que, na qualidade de Diretor das Terras Públicas, foi quem combinou com esse indivíduo o que ele tinha de fazer nas colônias que foi visitar. Disse S. Exa. que antes não tinham conhecimento algum. Eu
podia protestar contra esta declaração; o nobre Ministro, que tanto se ocupava da
colonização, devia conhecer o redator de um jornal alemão publicado nesta Corte,
que discutiu com a maior violência a importação dos culis pelo que muito censurou
o Sr. Conselheiro Pedreira, anunciando ao Brasil a grande ventura de ter um ministro chim.
O nobre Ministro, que tanto se ocupava de colonização, não podia deixar
de conhecer o indivíduo que o Sr. Nicolau Nogueira Valle da Gama acusava de procurar anarquizar a sua colônia em 1853. Nem o Sr. Lallemant era pessoa desconhecida no Rio de Janeiro, nem a Repartição das Terras Públicas podia ignorar as acusações que se lhe faziam de hostilizar o Brasil em relação à colonização.
Mas o nobre Ministro disse: "Este homem me foi apresentado por um
cidadão maior de toda a suspeita, meu companheiro de colégio, e até amigo do
Sr. Deputado." E sem querer articular o nome, algumas vezes repetiu, entretanto, a
sua primeira sílaba, o Sr. Thom ... Ficou claro para toda a Câmara qual a pessoa que
o nobre Ministro afirmou tê-lo posto em relações com o Sr. Lállemant.
Eu declaro impossível que pudesse haver má intenção nesse ilustre cavalheiro meu amigo, a quem o nobre Ministro se referiu. Dali não podia vir mal, nem
contra mim, nem contra quem quer que seja, e menos contra empresas de utilidade pública; nem por si, nem por quem quer que fosse.

O Sr. Martinho Campos - Apoiado.

O SR. OTTONI - Nem admito a possibilidade de que pessoas de quem tal
cavalheiro possa ser órgão o encarregassem de comissão que não fosse digna delas
e dele.
O Sr. Martinho Campos - Apoiado.
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O SR. OTTONI - Portanto, repilo tudo quanto possa parecer insinuação
nas palavras do nobre Ministro, que eu traduzo assim: - Queixe-se do Sr. Thom.
Não me queixo, porque daí não me podia vir mal algum, nem ao País.
O Sr. Martinho Campos - Apoiado.

O SR. OTTONI - Mas aquele homem que não combinou com o Ministro de então a respeito dos vencimentos que ia ter, e sim com o Sr. Diretor daRepartição das Terras Públicas, aquele homem que em São Paulo, por onde começou a
sua comissão, teve logo um conflito com o Presidente da Província que estigmatizou a colonização de São Paulo, que indo à Província de Santa Catarina anarquizou a Colônia Blumenau, Colônia D. Francisca, obrigando o Governo a mandar
ali, como comissário, o nosso ilustrado colega Deputado pelo Rio de Janeiro.
Um tal homem, depois destes fatos, em boa fé podia ser considerado apto
para ser mandado ao Mucuri? Responda o nobre Ministro da Agricultura, que para
ali o mandou com instruções suas.
Do balanço consta parte do dinheiro que o Sr. Lallemant recebeu; mas
não as instruções que levou. O que é certo é que o Sr. Lallemant, saindo daqui, foi
primeiro à Bahia, porque ordens especiais o levaram ali para tomar informações. É
da Bahia que voltou ao Mucuri; e o nobre Ministro não negou que sendo Ministro da Guerra foi quem teve em carta particular as comunicações do Sr. Lallemant
logo que este chegou ao Mucuri. Portanto, o nobre Ministro não pode negar que
o Sr. Lallemant era seu comissário, nem o devia injuriar como injuriou.
Continuo, pois, a sustentar com franqueza que no meu espírito ainda
atuam todas as convicções que eu nutria a respeito da origem donde veio a ruína
da companhia do Mucuri.
Sr. Presidente, já me tenho alongado demasiadamente. Agradeço a bondade de V. Exa. e de meus colegas por me terem ouvido até agora.
Finalizo aqui.
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DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO (DE TODOS OS MINISTÉRIOS)

Sessão de 16 de agosto de 1861
O SR. OTTONI - Desejava, Sr. Presidente, que V. Exa. tivesse a bondade
de dizer-me se os Srs. Ministros foram convidados para assistir à presente discussão, em vista de não se acharem na Casa.
O Sr. Presidente - Não foram convidados; mas (entra o Sr. Ministro da
Fazenda) o Sr. Ministro da Fazenda acha-se presente.
O SR. OTTONI - Como se trata do Orçamento de todos os Ministérios,
eu acreditava que os Srs. Ministros tivessem sido todos convidados para assistir à
discussão. Achava-me embaraçado para principiar a discutir, não vendo n,a Casa ne.nhum dos nobres Ministros, nem aqueles que têm assento como Deputados,
nem os outros. Mas como o Sr. Ministro da Fazenda teve a bondade de aparecer. ..
O Sr. Ministro da Fazenda - Eu não sabia que este projeto tinha entrado
na primeira parte da Ordem do Dia.
O SR. OTTONI ;- ... contentar-me-ei com a presença de S.Exa., aliás, bem
certo de que S. Exa. poderá responder por todos os seus colegas que não se acham
presentes.
Sr. Presidente, há mais de um mês eu previ que teríamos de discutir aResolução que entrou na primeira parte da Ordem do Dia de hoje. V. Exa. se recordará de que, deplorando as divagações sobre Direito Público Constitucional, em que
que tanto tempo tinha consumido o nobre Ministro da Justiça, eu assinalei, como
um dos resultados prováveis desse fato, que se não discutiria o Orçamento.
Já então corria a notícia de que os nobres Ministros procuravam conservar-se mais em liberdade na execução do seu programa de economia, não promovendo a discussão regular do Orçamento. Expliquei, por essa apreensão, o fato de
não ter o Governo mostrado o menor desejo de que acabassem mais cedo.as largas
discussões sobre verificação- de poderes, em que não foi a Oposição quem gastou
o tempo à Casa. (Apoiados.)
Mas, Sr. Presidente, esta minha apreensão, que agora vejo realizada com a
apresentação do projeto que se discute, sobe de ponto porque não vejo verificada
a necessidade de semelhante Resolução. Estamos em meado de agosto, alguns Orçamentos têm passado quase sem discussão ...
O Sr. Martim Francisco - Como o Orçamento de Estrangeiros.
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O SR. OTTONI - ... sirva de exemplo o Orçamento de Estrangeiros, em
o qual, fazendo o nobre Deputado pelo Rio Grande algumas observações muito
ponderosas, o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros não se deu ao trabalho de
as tomar em consideração, e a Casa consentiu que a discussão se encerrasse.
O Sr. Tibério - S. Exa. ficou de responder.

O SR. OTTONI - O Ministro não pode adiar à vontade as suas respostas;
e quando vem assistir às discussões das matérias determinadas, especialrp.ente de
Orçamento, supõe-se que deva vir habilitado para as respostas sobre cada uma delas.
O nobre Deputado pelo Rio Grande devia ter tido uma resposta imediata. (Apoiados.)
Eu não faria esta censura ao nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros se
fosse a primeira vez que S. Exa. deixasse de explicar atos de sua repartição.
Um Sr. Deputado - As observações do nobre Deputado não diziam respeito ao Orçamento.

O SR. OTTONI - Mas tinham todo o cabimento no Orçamento, e deviam
ter uma resposta pronta.
O Sr. Tibério -E hão de tê-la.

O SR. OTTONI - E hão de tê-la, diz o nobre Deputado, como, naturalmente, eu também hei de ter, apesar de que já se passou mais de um mês que fiz
algumas perguntas ao nobre Ministro, e S. Exa. não teve pressa de dar as explicações que pedi.
Mas, Sr. Presidente, o fato de passar a discussão de um orçamento apenas
com um discurso de uma hora do lado da Oposição prova a nenhuma necessidade
da Resolução que se discute. Como já disse, estamos no meado de agosto, temos
ainda dezesseis dias de sessão ...
O Sr. Saldanha·Marinho - Com uma prorrogação ...

O SR. OTTONI - ... o Governo pode prorrogar a sessão. E com uma Maioria tão dedicada, tão compacta (apoiados), e que deseja auxiliar os nobres Ministros no seu belo pensamento de execução das leis e economia dos dinheiros pú-_
blicos, o Governo não deve ter receio de que a Câmara não se conserve plena durante a prorrogação.
Eu, pela minha parte, prometo aos nobres Ministros não me retirar; hei
de ficar a pé firme durante a prorrogação. Pela maior parte dos meus colegas da
Oposição ...
Os Srs. Saldanha Marinho, Melo Franco e outros Srs. da Oposição- Apoiado.
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O SR. OTTONI - ... posso afiançar que o mesmo sucederá. Ora, a nobre
Maioria não será tão falta de patriotismo (apoiados) que, se os nobres Ministros quiserem prorrogar a sessão, deixe de permanecer na Corte para acompanhar o Ministério na confecção de uma Lei do Orçamento, com o mesmo entusiasmo que até
aqui (apoiados); portanto, não vejo necessidade alguma desta Resolução.
Mas, Sr. Presidente, ponderarei ao nobre Ministro da Fazenda que pense
nas ilações que se podem tirar desta Resolução. S. Exa. e os seus colegas nos têm
repetidas vezes confirmado as suas promessas de economia; mas esta economia
devia-se mostrar na Lei do Orçamento, e se a Câmara não fizer os cortes que a
Nação tenha direito a esperar, os nobres Ministros ficam em contradição manifesta.
É provável at> menos que, discutindo-se a Lei do Orçamento, esses cortes,
que seriam a única justificação da sinceridade do programa elos nobres Ministros,
havia de fazer-se. Porém, passando simplesmente .a Resolução que se discute, os
nobres Ministros ficam livres do compromisso de suas belas promessas. (Apoiados.)
Não se traduzindo essas promessas em atos, todas as despesas que se acham
decretadas continuarão, e nem ao menos esses cortes que já se fizeram no Ministério do Império se executarão, porque não estão consignados na Lei do Orçamento.
O nobre Ministro do Império manifestou a disposição de estudar, por
exemplo, uma questão que envolve uma grande economia - o nivelamento dos ordenados dos empregados de todas as Secretarias pelos vencimentos dos empregados
na Secretaria do Tesouro. S. Exa. declarou que é uma questão que precisa.ser estudada, concordando em parte com o meu nobre colega pelo Município Neutro, que
naturalmente voltará à carga em a 3\1 discussão. Mas com esta Resolução tudo ficará
adiado.
Demais, os nobres Ministros não podem garantir-nos que o serão para o
ano que vem. Ordinariamente, na ausência das Câmaras, ocasionam-se pequenas
divergências, às vezes simples desconfianças em pontos de lealdade (apoiados; risadas nos bancos da Oposição), que fazem desaparecer Ministérios que se achavam
cheios de vida e de força pela confiança de maiorias compactas e dedicadas.
Agora ~, pois, à Maioria que eu me dirijo. Por mais confiança individual
que a nobre Maioria tenha nos Srs. Ministros, por mais esperançada que possa estar
de que S. Exas. realizarão o seu programa, os nobres Ministros podem ceder os seus
lugares a sucessores que, em vez de economizar, sejam esbanjadores, que sejam
destes que têm feito carregar a Nação com o enorme deficit que nos estáanunciado. Assim, a Maioria, sem mostrar a falta de confiança nos nobres Ministros, deve
insistir em que se consignem por atos legislativos essas idéias de economia que
S. Exas. apregoam que vão usar. (Apoiados.)
Portanto, Sr. Presidente, encarando a Resolução que se discute por todos
os lados, eu não vejo senão inconvenientes na sua adoção, e por isso hei de votar
contra ela.
Mas, na previsão de que possa ser aprovada, vou sujeitar algumas considerações aos nobre_s Ministros, para que idéias econômicas, dignas de serem atestadas,
e melhoramentos que as necessidades atuais reclamam possam ser contemplados
nesta Lei do Orçamento.
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Sr. Presidente, uma das questões que me parece da maior conveniência ouvir o nobre Ministre da Fazenda, e em vista das informações que der o nobre Ministro, resolver-se alguma coisa na Lei do Orçamento, é a questão bancária.
O Sr. Barão de Mauá - Apoiado.
O Sr. F Otaviano- Vá por aí.

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, eu aceito, como não podia deixar de
aceitar, a Lei de 22 de Agosto de 1860, Lei do Estado tanto como o é a Lei de
3 de Dezembro de 1841; mas nem por isso posso deixar de considerar a decretação dessa Lei como uma grande calamidade para o País. (Apoiados.)
Aceitando, porém, como não podia deixar de aceitar, a execução do que
decretou o Corpo Legislativo, devo apelar para o nobre Ministro a fim de que ao
menos se anulem ou se alisem um pouco as demasiadas asperezas da execução dessa lei.
Parece-me que em alguns regulamentos o Governo foi evidentemente
além do que o legislador tinha decretado.
Ou isto é exato, ou não é; se fosse, o nobre Ministro, tomando o compromisso de reduzir a parte regulamentar até pô-la ao nível da lei, talvez tranqüilizasse os interesses legítimos, já muito assustados com a continuação dos males que a
execução da lei e dos regulamentos vai cada dia agravando.
É sabido, Sr. Presidente, que a assembléia geral dos acionistas do Banco
do Brasil deu um voto de confiança à sua diretoria para solicitar do Corpo Legislativo os favores que lhe são precisos. Não digo bem favores; porque o Banco do
Brasil reclama justiça; é justiça somente que quer. (Apoiados.)
O Sr. Barão de Mauá - Apoiado. Quer reclamar o seu direito.

O SR. OTTONI - Mas para que fosse considerada a sua petição, e se decretassem remédios para remover os males de que é vítima aquele estabelecimento, a
Diretoria, de acordo com o pensamento da assembléia geral dos acionistas, provavelmente, terá de aparecer perante esta augusta Câmara e à dos Senadores, bem
como perante o Poder Executivo.
Mas contavam, sem dúvida, os interessados que a questão fosse discutida com o Orçamento dos Negócios da Fazenda. Atualmente tomado de súbito com
esta Resolução, na justa previsão e temor de que o Orçamento da Fazenda não se
discutirá este ano, ou se se discutir terá de ficar trancado no Senado para o ano
que vem, parece-me que não vou fora de propósito chamando a atenção do nobre Ministro da Fazenda sobre este importante objeto, e pedindo a S. Exa. que exponha francamente, sem reservas, ao Corpo Legislativo, sua opinião sobre diversas questões.
Sr. Presidente, a emissão foi sem dúvida a questão principal da Lei de 22
de Agosto de 1860. O Poder Legislativo, não julgando legal a emissão dos bancos
criados por decreto do Poder Executivo, cassou em parte a faculdade emissária
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que tinham adquirido aqueles bancos por virtude dos decretos de sua incorporação, e a limitou da data da lei por diante ao termo médio da emissão realizada nos
trimestres decorridos desde a existência desses bancos até 31 de março de 1860.
Mas cassou essa parte do direito de emissão enquanto os bancos criados
por decreto não pudessem realizar em ouro as suas notas dentro do prazo de seis
meses.
Quanto ao Banco do Brasil, á Lei de 22 de Agosto apenas revogou ou
antes limitou a faculdade que tinha o Governo para conceder o triplo da emissão do fundo disponíveL De maneira que a emissão dos bancos criados por decreto
do Poder Executivo ficou limitada ao termo médio da emissão existente enquanto
eles não pudessem trocar em ouro. É a respeito do Banco do Brasil a única restrição que vem no tronco do artigo primeiro.
Ora, neste ponto não poderia haver por parte do Banco do Brasil reparo
quanto ao direito do Corpo Legislativo. O Corpo Legislativo disse ao Governo:
"Esta faculdade que vós haveis reservado nos estatutos do Banco do Brasil para
lhe concederdes a emissão do triplo do fundo disponível fica cassada, enquanto
os bancos não puderem permutar em ouro as suas notas."
E ainda assim não cassou essa faculdade em absoluto; porque na forma
da lei, a faculdade continua, sempre que a concessão do triplo não exceder o limite do termo médio calculado por trimestres, até o dia 31 de março daquele ano.
Nos diversos artigos da lei, já relativos aos bancos criados por decreto,
já relativos ao Banco do Brasil, há distinção; e essa distinção é muito notável, porque ao Banco do Brasil diretamente nada tira do seu direito de emissão. A emissão,
na forma da disposição a que me tenho referido quase textualmente, continua a
regular-se pelos estatutos; mas o Governo não pode conceder que a emissão se eleve
ao triplo, senão no caso de não exceder o termo médio da emissão anterior.
No § 1Q determina que, se a emissão de qualquer banco exceder os limites marcados, será ele obrigado a reduzi-la a esses limites dentro do prazo que o
Governo determinar, enquanto não puder trocar em ouro.
Quanto ao Banco do Brasil, se gozava então de emissão tripla, tem de subordiná-la ao limite decretado.
Isto quer dizer que, segundo o § 1Q, se na época da publicação da lei a
emissão do Banco do Brasil fosse além do termo médio, marcado na segunda parte
do tronco do artigo, o Governo 'poderia fazê-la reduzir a esse termo médio. Mas
já se sabe que é dentro da hipótese da disposição anterior, isto é, dando-se no caso
da emissão tripla, ou por outra, se o Banco do Brasil não estivesse dentro das faculdades ordinárias dos seus estatutos; se o Banco tivesse, por exemplo, o duplo
da emissão do seu fundo disponível, o artigo evidentemente não o alcançaria,
embora fosse o duplo da emissão além do máximo marcado na segunda parte do
tronco do artigo. Não sei se me faço bem compreender pelo nobre Ministro. A minha conclusão é que para o Banco do Brasil o máximo decretado não altera em nada
as condições ordinárias da emissão; e que só vigora para o caso extraordinário da
emissão tripla.
O § 29 eleva o algarismo dos bilhetes que os bancos criados por decreto
possam emitir uma vez que não os troquem por ouro.
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O Sr. Presidente - Não posso deixar de observar ao Sr. Deputado que
esta matéria não está em discussão.

O SR. OTTONI - V. Exa. há de perdoar; está em discussão todo o Orçamento, e eu trato de motivar algumas emendas que provavelmente terei de oferecer à consideração da Casa em aditamento à Resolução.
O Sr. Saldanha Marinho - Apoiado.
O Sr. Presidente - Mas noto ao Sr. Deputado que na primeira discussão
não se oferecem emendas.

O SR. OTTONI - Bem o sei; mas tendo de oferecer essas emendas na segunda discussão, preciso desde já interpelar sobre o objeto o nobre Ministro da
Fazenda, pedindo-lhe informações.
V. Exa. bem vê' que a matéria é transcendente, e que para me poder fazer
compreeJ].der não é poss~vel que deixe de entrar em alguns,desenvolvirnentos. E,
perdoe V. Exa., eu suponho que podia ir um pouco mais adiante, salvo qualquer
deliberação de V. Exa., a que me submeterei.
O Sr. Presidente - Eu compreendo que esta discussão não pode deixar de
ser ampla, mas deve versar sobre a matéria que lhe diz respeito.

O SR. OTTONI - A matéria são Orçamentos dos Ministérios, e, segundo
os precedentes da Casa, que fui consultar, na última discussão de Resolução de igual
natureza houve um debate amplo sobre política geral. Eu peço a V. Exa. que consulte os precedentes, e verificará a exatidão do que tenho dito.
O Sr. Presidente- Os casos em que se admite discussão sobre política geral
estão marcados no Regimento; eu convenho que esta discussão deve ser ampla, porém deve versar matéria que tenha relação com emendas que se tenham de apresentar.

O SR. OTTONI- É mesmo para apresentar emendas, para as quais preciso
informações, e para obter essas informações preciso expor minhas opiniões. Mas
ainda peço perdão a V. Exa. para insistir na informação que dei; V. Exa. nos tem
dito mais de uma vez que os precedentes também fazem parte do Regimento; por
conseguinte, se não está no Regimento escrito o direito de discutir-se política geral
por ocasião do debate sobre Resoluções como esta, está nos precedentes. Eu fui
ler os Anais do Parlamento do ano de 1859 antes de tomar a palavra, mesmo para
não ter de incorrer em qualquer censura, e asseguro a V. Exa. que achei ter nesse
ano havido uma discussão ampla em ocasião semelhante sobre política geral. Portanto, mesmo a discussão de política geral está, pois, nos precedentes, e na continuação do meu discurso hei de ,pedir permissão a V. Exa. para tocar em algum
ponto não compreendido,mas por hora estou tratando unicamente de um estabelecimento da maior importância e que tem direito a ser ouvido nesta Câmara ...
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Um Sr. Deputado - É matéria muito urgente, nas circunstâncias do País.
O SR. OTTONI - E são
tou largamente no seu relatório.

questõe~

de que o nobre Ministro da Fazenda tra-

O Sr. Presidente - O nobre Deputado há de convir que, a não ser com o
fim de apresentar uma emenda, a discussão era inútil, e atualmente emendas não podem ser apresentadas, e que em I~ discussão não há emendas.
O SR. OTTONI - Mas para propô-las em 2~ discussão preciso ouvir o
Sr. Ministro da Fazenda. Talvez nem seja eu que as apresente; talvez que algum
membro da Maioria, que esteja de acordo comigo nestas idéias, o faça, e quem sabe
se mesmo o nobre Ministro da Fazenda, que tem de falar, não induzirá algum dos
Deputados da Maioria a propor medidas que a situação reclame.
O Sr. Presidente - Pode continuar, visto que tem de mandar emenda.
O SR. OTTONI - Dizia eu, falando a respeito do § 39 dá Lei de 22 de
Agosto de 1860, que este parágrafo não pode deixar de entender-se subordinado à
disposição cardeal do princípio do artigo, ou por outra, que um determinando o
§ 3<? que se no fim de um ano os bancos não puderem realizar em ouro as suas notas, a emissão regulada pelo disposto no princípio do artigo será reduzida, no primeiro ano de 3 a 5, e no segundo de 6 a 12%. Vê-se claramente que as disposições deste parágrafo agravam no fim de um ano a restrição efetiva que o princípio do artigo decretara contra as emissões dos bancos de decreto, e restringe também a tabela limite decretada na segunda parte do princípio do artigo para a hipótese da concessão do triplo da emissão do Banco do Brasil.
Parece-me, pela resolução que tomou o nobre Ministro da Fazenda, quando a Diretoria do Banco do Brasil lhe fez a proposta para a redução este ano, que
deve ser de 3%, me parece, digo, que o nobre Ministro entendia o § 29 como eu o
entendo, isto é, que aí se detennina purà e simplesmente acerca do Banco do
Brasil, que seja reduzida do seu máximo a tabela limite, que regula somente a hipótese da concessão tripla, porque o nobre Ministro concordou com a diretoria do
banco, ao menos parece assim da resposta que deu, e creio não haver inconveniente
em mencionar.
O Sr. Ministro da Fazenda- Está publicada.
O SR. OTTONI - Pareceu-me que o nobre Ministro estava nestas idéias,
isto é, que a redução que se pode fazer na emissão, segundo o § 39 para o Banco do
Brasil, somente se refere à tabela considerada como máximo, e para hipótese da
concessão triplicada do fundo disponível; se não fosse assim, parece-me que o nobre Ministro teria exigido que a dedução dos 3% se fizesse da circulação efetiva,
mas o nobre Ministro não mandou fazer a dedução dos 3% da circulação efetiva,
mas sim da circulação da tabela limite.
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A circulação efetiva na Caixa Matriz era de 18.000:000$ e a dedução de
3% que se mandou fazer da tabela limite, que é de mais de 24.000:000$, e como
esta tabela refere-se exclusivamente ao caso de emissão tripla, segue-se, em vista
da decisão ministerial, que a restrição anual de 3 a 12% nada tem com o Banco do
Brasil no seu curso ordinário. Ou o banco precisa do triplo, ou não precisa; se precisa pedir o triplo, o nobre Ministro não lho pode conceder logo no segundo ano
da lei, em vista da primeira parte do artigo a que me tenho referido, senão na hipótese de que essa concessão do triplo não exceda a tabela, menos 3%. Mas, se o
banco não precisa pedir o favor da emissão tripla, então está nas condições normais
dos seus primitivos estatutos, quero dizer, pode emitir o duplo de todo o dinheiro
em caixa que estiver· dentro dos limites do capital, e mais a emissão simples adicional correspondente ao dinheiro resgatado, e que estiver recolhido à Caixa de Amortização.
Ora, se nesta segunda hipótese houver, por exemplo, 10.000:000$ em
notas do Governo e ouro, nas espécies que podem formar o fundo disponível, por
virtude da regra geral o banco poderá, dadas as demais condições exigidas, emitir
o dobro, e também poderá emitir em conformidade do art. 18 dos estatutos, tanto
quanto é o dinheiro que resgatou e está na Caixa de Amortização, contanto que a
soma das duas emissões não exceda o triplo do fundo disponível. Já se vê, pois,
que poderia neste caso a emissão, nos termos da lei, ir muito além da tabela que está
formada, cujo limite é de cerca de 38.000:000$ para a caixa matriz e todas as suas
caixas filiais, e que portanto é da maior importância a inteligência da lei sobre
este ponto.
Eu entendo que expus. a verdadeira doutrina da lei, na qual creio que
vamos de acordo, em vista dos atos do nobre Ministro; mas, como minhas induções
podem não ser rigorosas, acho conveniente interpelar S. Exa., nesta Casa, para que
fique a situação bem definida. No caso de S. Exa. ter qualquer escrúpulo a respeito da inteligência que eu suponho tem dado à Lei de 22 de Agosto, conviria então,
no meu entender, chamar a atenção da Câmara para os meios de modificar a situação e entendida a lei de outro modo.
Sr. Presidente, creio que se tem transviado a opinião, inculcando-se que os
bancos de emissão - chamados fábricas de moeda falsa- tenham contribuído para as
c\ificuldades financeiras do País, aumentando demasiadamente a circulação; esta é a
queixa geral, dominante há muitos anos, que os bancos têm contribuído para que
haja superabundância de meio circulante, que as transações e o estado do País não
comportam. Por isso, desejo chamar a atenção da Casa para o estado atual do meio
circulante.
Segundo as tabelas anexas ao relatório do ano passado, o tetal da emissão
bancária vinha a ser 50.890:000$, em 31 de dezembro de 1860.
Ora, Sr. Presidente, existiam em circulação, papel do Govermo,37.411 :000$;
mas nem todo o papel do Governo se pode adicionar à emissão bancária, porque
uma grande parte daquele papel está recolhido nas caixas dos bancos, formando a
garantia da sua emissão.
O Sr. Barão de Mauá - Apoiado.
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O SR. OTTONl - Eu não tenho aqui todos os elementos para calcular
exatamente a soma do papel do Governo, que existe recolhido na caixa matriz do
Banco do Brasil, nas suas caixas filiais, e em todos os outros bancos; não tenho
pesentes todos os dados, e somente alguns. Mas o certo é que o fundo disponível
de garantia dos diversos bancos, segundo as tabelas que o nobre Ministro juntou ao
seu relatório, em moeda-papel e ouro, é de cerca de 30.000:000$ em ouro. Só a
caixa matriz do Banco do Brasil tem de 8 a 9.000:000$ em ouro, afora o que tem
nas suas caixas filiais, que é pouco; os outros bancos, quase nenhum furido disponível têm, representado em ouro. Por isso, calculo que todos os bancos tenham,
em ouro, 11.000:000$.
Ora, sendo o fundo disponível de garantia de todos os bancos de 25.000:000$
a 30.000:000$ ,já disse que não tenho aqui os dados todos, tirando-se os 11.000:000$
em ouro, ainda devem ficar muito mais de 10.000:000$ de papel do Governo, recolhidos nas caixas dos bancos, e não pode por isso haver dúvida que em papel do
Governo andará em circulação pouco mais de 20.000:000$, e não se eleva aos
37.411:000$ que o Governo emitiu, pois que destas notas do Governo estão na
circulação muito menos, muito menor é a soma das notas que faz a função de moeda ou enche a circulação. Suponho que isto é concludente.
O Sr. Barão de Mauá - Apoiado.

O SR. OTTONI- Por conseguinte, no fim de dezembro de 1860, tínhamos efetivamente em papel do Governo na circulação cerca de 20.000:000$, dos
50.390:000$ da emissão geral dos bancos, ou, ao todo, em circulação, 70.000:000$
pouco mais ou menos.
Mas, Sr. Presidente, o papel-moeda que existia em 1854, segundo as tabelas anexas ao relatório do ano pássado, era na importância de 46.694 000$. É sabido, consta mesmo desse relatório e de muitos outros documentos, que a circulação em ouro nessa época ia além de 20.000:000$, mas não muito além.
O Sr. Barão de Mauá - Apoiado.

O SR. OTTONI - Em apreciações da Diretoria do Banco do Brasil, presidido pelo Sr. Visconde de ltaboraí, ainda em 1856, considerava-se que na ocasião
da fundação do banco era esta a circulação geral.
Então vemos que a circulação hoje, quando se diz que estamos inundados de papel-moeda, é igual à circulação da época em que o Banco do Brasil foi
estabelecido.
Assim, Sr. Presidente, uma conseqüência muito importante se pode tirar da identidade destas duas situações, e é que não são os bancos de emissão os
culpados, como se tem dito, da baixa do câmbio com que lutamos. (Apoiados.)
Temos em circulação 70.000:000$, o câmbio está a 24 ou 25; tínhamos então
70.000:000$, o câmbio esteve a 28. Não é, pois, restringindo simplesmente a circulação que se há de fazer levantar o câmbio.
O Sr. Barão de Mauá - Apoiado.
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O SR. OTTONI - Eu fiz, Sr. Presidente, esta observação a respeito da
circulação atual comparada com a circulação que existia quando se estabeleceu
o Banco do Brasil, para tranquilizar a Câmara a respeito de qualquer concessão,
digamos assim, que se queira fazer aos prejudicados.
Expliquei como eu entendia a Lei de 22 de Agosto, expliquei os motivos por que acreditava e acredito que o Sr. Ministro da Fazenda não está muito
separado de mim no modo de entender esta lei; porém, o Regulamento de 10 de
Novembro, que veio pôr em execução as suas disposições, me parece que excedeu,
se não todas, ao menos algumas das faculdades que pela lei foram conferidas ao
Governo. Vou procurar demonstrar à Câmara a proposição que acabo de proferir.
Sr. Presidente, esta proposição se demonstra especialmente pelo modo
porque no Regulamento de 10 de novembro, que vou ler, se regulou o fundo disponível da caixa matriz do Banco do Brasil. Determina o art. 39 o seguinte:
"Para computar-se o fundo disponível do Banco do Brasil, deduzirse-á do Capital Realizado:
19 As quantias que ele tiver distribuído às caixas filiais para lhes
servirem de capital, ou por empréstimo em conta corrente simples."
Esta dedução tem duas partes. A respeito da primeira, nunca se entrou
em dúvida, sempre se computou o fundo disponível do Banco do Brasil, abstração
feita do capital das caixas filiais; nunca houve questão a respeito, até aqui o Regulamento não trouxe novidade (apoiados); porém, acrescenta: ou por empréstimo
feito às caixas filiais. Não conheço a fonte onde se foi beber esta restrição; na lei
não está ela de modo algum. (Apoiados.)
É esta uma medida regulamentar que vai afetar interesses muito sérios, e
que não tem fundamento senão na conveniência que o Ministro que promulgou
este Regulamento podia achar nesta disposição.
Mas. nem conveniência há em tal medida, e eu exemplificarei, para melhor me fazer compreender por V. Exa., com a caixa filial de Pernambuco.
A praça de Pernambuco em muitas ocasiões terá necessidade de ser auxiliada pela caixa filial do Banco do Brasil ali existente, além das forças desta
caixa. Portanto, para auxiliar o comércio, a lavoura, e a província em geral, muitas vezes será conveniente que a caixa central vá em auxl1io daquela caixa filial.
As necessidades que há, às vezes, na praça de Pernambuco, podem existir
também na praça da Bahia, e será conveniente que da mesma forma a caixa central
vá em aux11io da caixa filial da Bahia, para que esta possa favorecer o comércio
e a lavoura.
Mas, vejamos em que condições põe-nos o Regulamento a este respeito:
"Não podereis emprestar a qualquer das vossas caixas filiais diz o Regulamento ao
Banco do Brasil, sem deduzir igual quantia do vosso fundo disponível, ainda que a
vossa caixa central tenha dinheiro havido aliunde que não seja capital, como, por
exemplo, tomado a prêmio. Atualmente a caixa central do Banco do Brasil tem
quantia avultada recebida a prêmio; mas qualquer que seja o aperto em que se
ache a praça de Pernambuco ou de outra qualquer província onde exista caixa
filial, a caixa central não pode habilitar essas filiais para favorecerem o comércio
e a lavoura.
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Demos, por exemplo, que o Banco tenha na caixa central 10.000:000$
para fundo disponível, e que recebe mais 1.000:000$ de dinheiro a juros; se mandar
emprestados estes 1.000:000$ para Pernambuco ou Bahia, há de deduzir imediata·
mente 2.000:000$ na sua emissão. De sorte que, para emprestar a um juro muitas
vezes módico, para emprestar muitas vezes não por fazer negócio, sim por auxi·
liar o comércio, por emprestar a um juro módico 1.000:000$ é preciso privar-se
o Banco de 2.000:000$! Ora, o absurdo desta restrição me parece que salta aos
olhos.
Penso, pois, que é uma matéria muito digna de ser considerada, e que tem
um alcance muito maior do que se pode assim à primeira vista supor.
Desejo, portanto, ouvir o nobre Ministro; desejo que me diga se acaso
considera que esta segunda parte do § ·19 do art. 39 do Regulamento de 1O de novembro de 1860 tem origem em alguma disposição da lei que precise ser retocada,
ou se é daqueles artigos regulamentares que o nobre Ministro pode, reconsiderando,
revogar; e, em todo o caso, desejo que o nobre Ministro exponha à Câmara a sua
opinião a respeito.
O § 29 do art. 39 manda abater também do capital a importância do resgate das notas do Governo, realizado na forma dos estatutos.
Sr. Presidente, esta questão, embora pudesse ter sido levantada ou na im·
prensa, ou mesmo no seio da diretoria do banco, nunca teve solução. A Lei de 22
de Agosto de 1860 nada disse a este respeito; por conseqüência, esta restrição do
fundo disponível, cerceado, atualmente, por virtude do § 29 deste art. 39, que estou
analisando. Este cerceamento das forças hipotéticas do fundo disponível é também
uma solução inteiramente nova. Eu não vejo na lei nada a respeito; por conseqüên·
cia, o que regula no meu entender a matéria são os primitivos estatutos, mas os pri·
mitivos estatutos me parece que não estão respeitados pelo Regulamento.
O art. 16 dos estatutos determina simplesmente que a emissão do banco
não possa elevar-se a mais do duplo do seu fundo disponível, isto é, a mais do duplo dos valores em notas do Governo, moeda de ouro, etc., que efetivamente o
banco tiver em caixa; mas faz uma exceção, diz que não se conte dinheiro recebido
a prêmio. Esta exceção do dinheiro a prêmio foi evidentemente para marcar como
limite máximo do fundo disponível o capital do banco ...
O Sr. Barão de Mauá - Apoiado.
O SR. OTTONI - ... porque de outra maneira, se outra fosse a intenção
do legislador, ele referiria a doutrina deste artigo expressamente ao capital do
banco. Mas não; o legislador disse: fundo disponível é o dinheiro em caixa, e acrescenta que não deve entrar em conta o dinheiro a juros. É desta expressão que se
conclui não poder o máximo do fundo disponível ir além do capital; autorizado
o banco a emitir em todo caso, uma vez que tivesse em caixa igual soma em moeda corrente e com as mesmas condições o duplo do capital. Considerou como fiador do dinheiro em caixa o que estivesse resgatado e depositado na Caixa de Amor·
tização. Vou mostrar que o contrário disto seri!l um manifesto absurdo.
O art. 18 dos estatutos diz que o banco pode aumentar a emissão que lhe
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permite o art. 16 da lei, com soma igual à do papel-moeda resgatado por conta
dos 10.000:000$. Concede, pois, este art. 18 uma emissão adicional além da
emissão do duplo.
O Sr. Barão de Mauá - Apoiado.

O SR. OTTONI- Mas suponhamos que se retiram do capital, quando serve
de limite para marcar-se o fundo disponível, esses 10.000:000$ que estão recolhidos na Caixa de Amortização. Vejamos quais são as conseqüências.
O Banco do Brasil atualmente tem 22.560:000$ de entrada. Conforme a inteligência que dou aos estatutos, o seu fundo disponível pode chegar até
22560:000$; mas, não havendo ainda discutido a dedução do dinheiro empregado em prédios, e que o Regulamento também manda deduzir do capital, admito
que essa quantia se deduza. Mas, note-se, é por ser quantia insignificante que não
tenho dúvida em aceitar a redução desse algarismo; são 630:000$.
(O Sr. Barão de Mauá dá um aparte.)

O SR. OTTONI - Mas, eu prescindo desta questão por ser o algarismo pequeno; dou de barato que se deva deduzir. O fundo disponível pode elevar-se a
22.000:000$ ou pouco menos; por conseqüência, poderia o banco emitir o duplo,
isto é, 44.000:000$, e mais 10.000:000$ da emissão adicional;aí temos 54.000:000$.
Mas, na hipótese do Regulamento, isto é, na hipótese de que se dê para
limite do fundo disponível o capital, abatendo-se dele esses 10.000:000$, que entraram na Caixa de Amortização, teremos por esse simples fato reduzido o máximo
do fundo disponível a 12.000:000$, ou a emissão dupla a 24.000:000$, e, corri os
10.000:000$ de emissão adicional, 34.000:000$ seria o máximo da emissão do
Banco do Brasil.
Ora, o Banco do Brasil é um banco que suponho faz algum serviço ao Estado; fez-lhe um empréstimo de 10.000:000$ sem juro, e julgo que deve estar em
melhor condição que os outros bancos. Mas, vejamos se assim é na hipótese do Regulamento.
Demos a hipótese de que se podem trocar em ouro as notas dos diversos
bancos (é a hipótese da lei). Dada esta hipótese, já se vê que a condição do Banco
do Brasil não é melhor do que a. dos outros bancos. Poderá elevar a sua emissão ao
duplo do seu fundo disponível, assim como os outros bancos; é esta a regra para
todos.
Pois bem; o Banco Agrícola tem de capital 20.000:000$; suponhamolo recolhido todo. Esse Banco, se as coisas melhorarem de modo que possa haver
troco em ouro; poderá então emitir 40.000:000$, quando o banco protegido, privilegiado, fica reduzido a 34.000:000$. Ora, se isto não é uma disposição absurda,
não sei que outra coisa possa ser.
Portanto, a inteligência que se dá ao § 29 do art. 39, mandando abater do
máximo do fundo disponível os 10.000:000$ resgatados, e que estão na Caixa de
Amortização, não é aceitável; conduz ao absurdo de ser o banco favorecido, o banco

664

privilegiado, aquele que mais serviço presta ao País, que lhe empresta 10.000:000$
sem juros, reduzido a uma emissão inferior à dos outros bancos que não têm favores
especiais, que não prestam serviços especiais ...
O Sr. Barão de Mauá - Que não estão sobrecarregados com os ônus que
tem o Banco do Brasil.
O SR. OTTONI - É o que acabo de dizer. Não discutirei o § 39, porque
se refere a uma quantia comparativamente pequena, e não quero prolongar o discurso. Podia achar argumentos para provar que, uma vez que o capital empregado
estivesse representado em caixa, em moeda corrente, não devia ser reduzido do
capital para fazer-se o fundo disponível. Não quero, porém, entrar nesta questão;
limito-me a interpelar o nobre Ministro acerca da inteligência que dá aos § § 19 e
29 do art. 39 do Regulamento de 10 de novembro de 1860, que acabei de citar.
Sr. Presidente, não passarei adiante sem ainda chamar a atenção da Câmara para o atual estado da circulação monetária, sem perguntar também ao nobre
Ministro se não acha que a nossa situação financeira se ressente do erro deplorável que, de 1850 a 1852, expeliu do Brasil os capitais que foram fecundar a indústria de Portugal e criar a rede de caminhos de ferro que ali existe.
Sr. Presidente, eu não desconheço que foi um serviço prestado ao futuro
do País a supressão do tráfico; é idéia que advoguei mais de uma vez nesta tribuna;
mas, é inegável que a política do Governo, quando tratou de realizar esta boa idéia,
não podia ser mais deplorável!
Se o Governo tivesse empregado sinceramente, como empregou, meios
enérgicos para reprimir o tráfico, reprimido estava ele, não eram necessárias essas
deportações, especialmente a deportação em larga escala de capitais e de proprietários que desejavam continuar a viver no Brasil, praticando o comércio lícito, como
tinham vivido, entregando-se ao tráfico com beneplácito dos grandes da terra ...
O Sr. Saldanha Marinho e outros- Apoiado.
O SR. OTTONI - ... muitos dos quais eram seus sócios sem entrar com
capitais. A deportação desses homens e dos seus capitais foi um erro, talvez tão
grave como a revogação do Édito de Nantes, em França, como a expulsão dos judeus da Península Ibérica.
Os protestantes e os judeus foram, nos séculos anteriores, levar sua indústria e seus capitais à Inglaterra e à Holanda, onde havia liberdade de consciência.
Da mesma sorte os deportados de 1850 e 1851 foram criar a reae de caminhos de
ferro que se estão graçando em Portugal, e levando consigo os capitais que podiam
estar vivificando a indústria do País.
Voltando, ainda, à ,Lei de 22 de Agosto de 1860 e aos regulamentos que
foram promulgados para a sua execução, vou fazer mais uma pergunta ao nobre
Ministro da Fazenda.
O espírito da Lei de 22 de Agosto foi colocar o Governo como tutor
universal de todas as caixas, de todo o dinheiro que havia no Império, destinado
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para qualquer fim. Não escaparam nem as sociedades de beneficência (apoiados),
muitas das quais se dissolveram para não aceitar a onerosa tutela do Governo.
O Sr. Matim Francisco - Tivemos disto em São Paulo.
O SR. OTTONI- E aqui também.

Um Sr. Deputado - E muitas outras se hão de dissolver.
O SR. OTTONI - E muitas outras se hão de dissolver, como diz o nobre
Deputado que me honra com o seu aparte.
Mas, Sr. Presidente, o art. 29, no § 19, dispõe que as companhias e sociedades anônimas que se incorporarem e funcionarem sem autorização concedida por
lei ou por decreto do Poder Executivo ficarão sujeitas a multas, e os seus sócios serão solidariamente responsáveis por todas as suas operações. Evidentemente o legislador e·ntendeu que na denominação geral de companhias e sociedades anônimas de
que trata o § 19 do art. 29, da Lei de 22 de Agosto, os montepios e associações de
beneficência não estavam compreendidos.
E tanto é assim que, para que essa disposição alcançasse os montepios, diz
a segunda parte deste parágrafo: "Esta disposição é aplicável aos montepios e sociedades de socorros mútuos etc."
Se o legislador se limitasse a essas duas disposições, poderia haver questão
se as expressões aquelas companhias que se incorporarem e funcionarem, compreendem as que estavam funcionando; e neste caso se poderia dizer que alcançavam ou
não.
Mas o legislador tirou toda a dúvida a respeito no § 89, em que me parece
que claramente especificou que os montepios e associações de beneficência que estivessem funcionando não se achavam neste caso; diz o § 89: "As companhias e
sociedades anônimas especificadas no art. 19, que atualmente funcionarem sem
autorização etc. ficam compreendidas na mesma disposição." Mas não diz que os
montepios ficam compreendidos; e no § 19 havia reconhecido que as expressões
companhias e sociedades anônimas não compreendiam os montepios.
Portanto, no § 19, quando o legislador impôs a pena de multa, e outras, às
companhias e sociedades anônimas que se incorporarem e funcionarem, não se referiu às que estivessem funcionando atualmente, na ocasião em que se promulgou a
lei; porque para que essa doutrina alcançasse as companhias de sociedades anônimas existentes, julgou o legislador necessário estabelecer a doutrina do § 89; e aí
se diz que as companhias e sociedades anônimas .que estiverem atualmente funcionando estão sujeitas à disposição do § 19, e não compreendeu nesta ampliação
os montepios.
Já vê, portanto, V. Exa. que os montepios que estiverem atualmente funcionando não são alcançados pela lei. No entanto, o Regulamento de 10 de novembro (não referirei o seu texto por ser desnecessário), prescindindo da distinção que
fez a lei, obrigou os montepios e as sociedades de beneficência a solicitarem, também, aprovação do Governo para os seus estatutos, ainda aquelas que estavam fun-
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cionando. Pretende mais o Regulamento: impor a esses estabelecimentos até a teoria dos fiscais criados para os bancos, e quer intervir na nomeação dos presidentes
etc.
Suponho que esta parte do Regulamento também não está compreendida
na lei que acabei de expor. Desejo ouvir a opinião dos nobres Ministros também a
respeito.
Sr. Presidente, agora vou dirigir ao nobre Ministro da Justiça algumas interpelações também, para tomar uma deliberação definitiva a respeito de emendas
que tenho de propor à Resolução que se acha em discussão, porque as proporei ou
não, conforme as informações que o nobre Ministro da Justiça tiver a bondade de
dar-me.
Sr. Presidente, não é sem grande acanhamento que eu tomo a liberdade de
dirigir a palavra ao nobre Ministro da Justiça.
V. Exa. se há de recordar que desde os primeiros dias em que tive a honra
de ocupar a atenção da Câmara com objetos, ou relativos à repartição do nobre Ministro, ou a outras, se fez notável a áspereza da frase de S. Exa. a meu respeito.
Quando pela primeira vez falei, dirigindo-me ao nobre Ministro da Justiça, apenas observei que a organização do Gabinete era manifestamente defeituosa,
visto que, representando o nobre Ministro da Justiça uma política de matiz muito
carregado, eu não compreendia como podia estar de acordo com o nobre Ministro
do Império de então, que havia servido no Gabinete de 4 de Maio de t1857, e que,
não só como Ministro daquele Gabinete, como depois, na qualidade de Deputado
nesta Casa, mais de uma vez se havia explicado, de modo que logicamente se podia
concluir que um abismo havia entre esse nobre Ministro do Gabinete de 4 de Maio
de 1857 e o nobre Ministro da Justiça.
Não sei que observações tão singelas, que podiam não ser exatas, mas que
em nada afetavam o caráter do nobre Ministro, pudessem ofendê-lo. Mas o nobre
Ministro imediatamente se quis fazer campeão do seu colega das Obras Públicas, ao
qual também nenhuma ofensa eu tinha irrogado.
Era ainda na discussão do Voto de Graças, e a respeito do nobre Ministro
da Agricultura eu apenas tinha articulado que o nobre Ministro, quando estava para
haver no País mudança de política, era o verbo da nova doutrina, ficando oculto
por um certo tempo, para aparecer depois de estar a situação mais definida e mais
segura. Acrescentei que ·o nobre Ministro das Obras Públicas já se havia revelado
assim como verbo da doutrina em 1848, quando foi resolvida a mudança da política que predominou nos cinco anos que começaram em 2 de fevereiro de 1844;
e que desde 1857, pelos fatos que se têm dado, o nobre Ministro da Agricultura
revelava que era ainda o verbo çla nova doutrina que ·o Ministério tinha de realizar.
Não sei que nisto possa haver nada de ofensivo. Eu ainda não tinha discutido a colonização; e mesmo nesta questão, na qual muita coisa ficou por dizer,
eu nada disse que pudesse ofender o caráter e a probidade do nobre Ministro dos
Negócios da Agricultura, de que aliás não me quero fazer campeão.
O Sr. Saldanha Marinho- Faz muito bem.
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O SR. OTTONI - Mas V. Exa. se há de recordar da dolorosa reprimenda
que em resposta eu sofri da parte do nobre Ministro da Justiça. Levantou-se para
tecer o panegírico do seu colega da Agricultura; e depois de resguardar-se, como
costumam fazer os oradores que em respeito ao Regimento não querem ofender
ostensivamente os seus colegas, depois de umas certas reservas que deixavam a
descoberto o pensamento do orador, como por exemplo "o que vou dizer não se
aplica absolutamente a membro nenhum da Casa", a pretexto de censuras feitas ao
nobre Ministro da Agricultura, recordou S. Exa. este provérbio chinês: "Os grandes homens medem-se pelo número dos seus invejosos, assim como as torres se
medem pela sua sombra."
Sr. Presidente, eu não usarei de represálias; perguntarei somente ao nobre
Ministro da Justiça se, Deputado da Oposição nesta tribuna, S. Exa. foi movido por
sentimentos de inveja quando se dirigiu a um colega do nobre Ministro da Agricultura, duvidando de sua honestidade, dizendo-lhe que para ficar esta provada era preciso ver o inventário do seu atual colega, e que só salvaria a honestidade desse nobre
Ministro se acaso lhe provasse que devia mais de 200 contos.
O Sr. Ministro da Justiça- Nunca disse semelhante coisa.
O SR. OTTONI - Vou buscar-lhe o Jornal de 11 de junho de 1853, em
que isso se acha, e vou referir-me às palavras de V. Exa. O nobre Ministro fazia
oposição e, sem dúvida, não era por inveja; não fazia, porém, a oposição moderada
que eu tenho feito ao Ministério de S. Exa.; o nobre Ministro foi, como eu sou
agora, agredido, ou julgou-se insultado, maltratado pelo Ministro; pareceu-lhe que
este lhe dizia que o nobre Ministro era um parasita da situação, vivendo à sombra
das grandes sumidades que fonnam a oligarquia.
Respondeu S. Exa. a esta alusão, apesar dos protestos do orador: "O Sayão
Lobato só poderia ser chamado de parasita se acaso o Sr. Victor de Oliveira lhe dissesse, ou só poderia admitir a sua honestidade mostrando que deve pelo menos
200:000$ ." Está no Jornal do Commercio de 11 de junho de 1853. Foi por esta
maneira que S. Exa. se dirigiu a um Ministro da Coroa. Era por inveja? O que S.Exa.
responder seria a resposta que eu poderia dar também.
Mas, Sr. Presidente, não ficou aqui o nobre Ministro nas provas do desfavor com que olhou a minha aparição na tribuna. Eu havia, na minha ignorância
do sistema representativo, dito que era de estilo serem os Ministros tirados do Parlamento, e achei que havia vício de origem no nobre Ministro da Fazenda, porque,
sendo repelido pelas umas, a quem tinha pedido apoio, parecia que não devia ser
tirado, na ocasião, dessa posição em que os eleitores o haviam deixado.
Enfim, podia ser um erro de apreciação; mas como demonstrou S. Exa.
o meu erro neste ponto? Foi por uma demonstração de absurdo; o nobre Ministro
alegou que, a ser verdadeiro o meu princípio, o Ministro devia ser eu. Está claro que
era uma demonstração por absurdo, com a qual o nobre Ministro expôs-me à risota da Câmara, que bem o compreendeu. O nobre Ministro queria dizer que eu sou
impossível...
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O Sr. Ministro da Justiça - Interpreta muito mal essa parte do meu discurso.
O SR. OTTONI - Interpretei assim porque a má vontade do nobre Ministro para comigo revelava-se a cada momento. Com receio do nobre Ministro, eu não
quis tomar parte na discussão das questões do Poder Moderador. Fi-lo intencionalmente, confesso a V. Exa., para que a minha intervenção no debate não fosse envenenada, e assim deixei que o nobre Ministro se espraiasse nas suas preleções. Do
meu silêncio tirei mais de uma vantagem, sendo a principal crer-me substituído na
defesa da doutrina pelo nobre Deputado pelo Paraná, a cujos eloqüentes discursos
fez justiça ainda há poucos dias um dos maiores vultos do nosso País, o Sr. Marquês de Olinda. Vi também esposadas as minhas idéias pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que agora está na moita.
Enquanto, Sr. Presidente, na discussão sobre a responsabilidade ministerial pelos atos do Poder Moderador, intencionalmente eu me abstinha de falar para
que minhas palavras não fossem envenenadas, escapou-me um aparte. Tenho este
defeito; não posso, ainda que queira, reprimir a manifestação de minhas idéias, e
desta vez sem atender às conveniências, porque eu estava sentado à Mesa, e é de
estilo que da Mesa se não dêem apartes, não pude, quando o nobre Ministro exemplificou a irresponsabilidade ministerial com a escolha dos Senadores, deixar de perguntar a S. Ex a. se a peita em tal caso não era punível.
A Câmara sabe qual a explicação odiosa que ao meu aparte deu S. Exa.,
e cumpre notar que ainda na revisão do seu discurso agravou S. Exa. a injustiça,
porque no Jornal, no discurso impresso, quando se diz que eu protestei, que S. Exa.
me queria tornar odioso, o nobre Ministro replicou - está apaixonado ... - e acrescentou uma longa reticência ...
A Câmara compreende bem a reticência do nobre Ministro. Vendo-me tratado com tamanha injustiça, eu disse comigo: - Meu Deus! Se diante da representação nacional, para ser lido pelo público, o nobre Ministro me trata com tanta
injustiça, o que não fará atrás do reposteiro? ...
O Sr. Ministro da Justiça - A Câmara observou o modo por que V. Ex a.
me invectivou ...
O SR. OTTONI - V. Exa. veja a moderação com que eu dirijo minhas
queixas, e como o nobre Ministro começa a repeli-las. Mas, enfim, o nobre Ministro nem sempre pode conter-se; é defeito de organização, que eu respeito e desculpo, é do temperamento; nem sempre se pode conter, corno deseja sem dúvida, nos
termos próprios, especialmente a um Ministro da Coroa; exaltado pelo seu entusiasmo, o nobre Ministro rtão mede bem suas expressões, e por isso já no Senado
vimos que foi chamado à ordem pelo Sr. Presidente, não direi por inconveniência da
linguagem, mas por não ter respeitado suficientemente as intenções dos oradores a
quem respondia.
Aqui nesta Casa, levado pelo fogo de seu entusiasmo, arrebatado pelo
seu temperamento, nós vimos o nobre Ministro até nos comprometer com chefes de

669

Governos amigos, declinar o nome de chefes de Governos amigos de envolta com
os nomes de caudilhos que invectivava de uma maneira acrimoniosa, fato que ficou
consignado no aparte de um nobre Deputado pelo Rio de Janeiro.
É certo que o nobre Ministro, na calma do gabinete, quando reviu seu discurso, retirou onome db chefe da nação amiga, creio eu. Ora, se os chefes de nações amigas ou não, não são poupados pelo nobre Ministro na tribuna, que muito
é que eu tenha sofrido, apesar da paciência seráfica com que tenho guardado por
meses essas queixas. Mas eu peço a S. Ex a. que me dê alguma liberdade na tribuna,
não para invectivar o nobre Ministro, mas para tratar de negócios de sua repartição.

O Sr. Ministro da Justiça - Como a Câmara nos tem apreciado, eu estou
satisfeito.

O SR. OTTONI - Eu me sujeito ao juízo da Câmara e do público. Mas
do que tenho dito _vê-se o acanhamento em que estou por me dirigir ao nobre Ministro; como, porém, é cumprimento do dever, eu vou dirigir a S. Exa. algumas
palavras.
Sr. Presidente, desde o princípio ou primeiros dias desta sessão que eu
manifestei solenemente a intenção em que estava e estou de dar apoio a este ou a
qualquer outro Gabinete que queira e possa reformar a Lei de 3 de Dezembro
de 1841, na. parte em que ela confiscou os direitos e as liberdades do cidadão
brasileiro.
Sr. Presidente, V. Ex a. vai ver a jigação que isto tem com a emenda que
pretendo apresentar. ..
O Sr. Presidente - Estou vendo a ligação, mas ainda não a achei. (Hilaridade.)

O SR. OTTONI- Eu não divago; vou justificar uma emenda a respeito dos
Magistrados criados por essa Lei, e que terei de apresentar em segunda discussão
conforme as respostas que obtiver do nobre Ministro.
Sr. Presidente, apenas publicada a Lei de 3 de Dezembro de 1841, alguns
dos seus autores mais proeminentes reconheceram que tinham errado o alvo. Chefes do Partido Parlamentar, que em 1837 como tais haviam subido ao Poder, acreditaram que, fabricando uma máquina que garantisse a onipotência do Ministério,
seriam chefes perpétuos deste País. O 2 de Fevereiro de 1844 deu-lhes um notável
desengano. Deslocados das altas posições, a Lei de 3 de Dezembro e as suas auxiliares deixaram fora do Parlamento todos esses grandes vultos que não estavam ainda
acastelados no Senado.
Mostraram as ocorrências, que se seguiram ao 2 de fevereiro de 1844, que
a lei garantia a onipotência dos Ministérios, quaisquer que fossem os Ministros, e
que por conseguinte deslocado um Ministério, um outro, não importa os nomes
dos seus membros, aí vinha onipotente. (Apoiados.)
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O primeiro estadista que isto reconheceu foi o falecido Sr. Bernardo Pereira de Vasconcelos.
Proposta no Senado em 1845 a reforma da Leina parte ...

O Sr. Presidente - Não posso deixar de observar ao nobre Deputado que
a Lei de 3 de dezembro não está em discussão.
O SR. OTTONI - Perdoe-me V. Exa., eu vou concluir propondo a revogação de um dos artigos dessa Lei.

O Sr. Presidente- Nada tecl isto com a matéria em discussão.
O SR. OTTONI - Nas Leis do Orçamento têm-se intercalado disposições
alheias à Receita e Despesa, e esta de que me ocupo tem toda a relação com a Despesa, porque temos de votar quantias para os juízes de direito, juízes municipais
etc.

O Sr. Presidente - Quando se entrar na discussão do Orçamento, poderão
então ter cabimento as reflexões do nobre Deputado.
'

O SR. OTTONI - Eu digo que, se acaso o nobre Ministro aprovar a emenda que pretendo mandar à Mesa, votarei pela Resolução que ora discutimos; preciso
saber a opinião do nobre Ministro a este respeito, e para isso expor as minhas.

O Sr. F Otaviano - Apoiado; eu creio que o Governo considera esta Resolução como uma questão de confiança. Se não a considera assim, eu tomarei a liberdade de propô-la como tal; e então cumpre que cada um de nós tenha conhecimento do que quer o Governo fazer para saber como havemos de votar.
O SR. OTTONI - Sem dúvida; e se esta questão não é de confiança, não
sei qual o possa ser.

O Sr. Presidente- É tanto de confiança, como é a Lei do Orçamento.
O Sr. F Otaviano -Perdão, V. Exa. está enganado; esta é uma lei excepcional, a do Orçamento é anual.
O SR. OTTONl - Eu estou tratando da Lei de 3 de Dezembro, porque
pretendo pedir ou propor a reforma de um dos seus artigos, e para isso desejo ouvir
a opinião do Sr. Ministro.

O Sr. Presidente - Está falando de objetos não contidos na Resolução.
O SR. OTTONI - Creio que V. Exa. não terá menos atenção com o nobre
Ministro da Justiça do que teve com o nobre Ministro da Fazenda.
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O Sr. Presidente - Sobre a questão bancária havia lugar a observação que
o nobre Deputado fez; era a segunda discussão, e tinha de propor uma emenda no
sentido em que falava.
O SR. OTTONI - É textualmente o que pretendo fazer agora a respeito
da Lei de 3 de Dezembro.
O Sr. F Otaviano - Talvez que o nobre Deputado, se não for aceita a sua
emenda, não vote pela consignação de quantia para os juízes municipais.

O Sr. Presidente - O nobre Deputado há pouco referiu-se aos precedentes da Casa, eu os mandei consultar, e o que houve foi isto: discussão àmpla, mas
sobre negócios do Orçamento.
O SR. OTTONI - Eu estou tratando do Orçamento como entendo; mas
procurarei restringir-me para ir de acordo com as observações de V. Exa., a quem
sempre desejo obedecer.
Enfim, Sr. Presidente, eu queria fazer a história das diversas tentativas que
se têm feito no Parlamento para a revogação da Lei de 3 de Dezembro.
Depois da do Sr. Vasconcelos veio a do Sr. Galvão, e imediatamente a
do Sr. Limpo de Abreu, todas infrutíferas; queria referir os pormenores das conferências da Comissão de Poderes de 1846 reunida à de Justiça Criminal, com o Ministério, quando, depois de estar tudo harmonizado para se revogar essa Lei, não
sei que mau fado fez que as intenções do Ministério se malograssem, e que mesmo um
Ministro viesse combater no Parlamento o que nós esperávamos que ele defendesse.
Depois do Sr. Limpo de Abreu veio o Sr. Pimenta Bueno, em seguida o
Sr. Fernandes Torres, e o Sr. Nabuco, enfim, uma série de Ministros, todos declarando que a Lei de 3 de Dezembro era uma lei de guerra e de ocasião, e propondo a
sua reforma; mas há não sei que embaraço misterioso que não consente em tal reforma.
Eu sempre expliquei essas dificuldades pelo fato de que a Lei de 3 de Dezembro dá onipotência ao Ministério, anulando o sistema representativo (apoiados),
e por isso entendi sempre que ela não seria reformada, e que não haveria Ministério que pudesse reformá-la.
Mas, Sr. Presidente, poderemos nós continuar a viver com o nome de
Nação livre, inculcando que temos sistema representativo, predominando, entretanto, a Lei de 3 de Dezembro? (Apoiados.) Não o posso compreender.
Ainda não se tocou aqui em uma espécie sobre que se podia providenciar
por uma simples interpretação. Falo da dificuldade que se tem arrogado todos os
Governos e que está em prátoca em todas as Províncias do Império, de se nomearem
delegados militares. (Apoiados.)
Quando se discutiu a Lei de 3 de Dezembro ninguém imaginou que o Governo pudesse ir buscar delegados e subdelegados de polícia, fora das localidades
onde eles tinham de funcionar. (Apoiados.)
O Ministro que defendeu essa Lei declarou mesmo que não estava na sua
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mente nem no espírito do projeto que pudesse o Governo nomear para delegados
e subdelegados de polícia indivíduos de fora dos lugares onde tinham de exercer a
sua jurisdição, supôs-se sempre que haveria condições de idoneidade para esses
cargos, como por exemplo a de ser eleitor etc., e em todo caso ao menos condição de ter residência no lugar. (Apoiados.)
Entretanto, o qué vemos nós? Quando se tem de proceder a uma eleição
em qualquer localidade, lá vai um oficial do corpo policial acompanhado de 40 ou
50 praças armadas e municiadas, lá vai esse delegado ad hoc assim preparado para
cortar as dificuldades. (Apoiados.)
O Sr. Presidente - Observo ao Sr. Deputado que esta matéria não está
em discussão.
O SR. OTTONI -Bem, não continuarei a citar os inúmeros fatos que mostram que estamos debaixo de um governo militar; não continuarei a explicar como
o Governo pode e quandp quer fazer de um anspeçada ou cabo de esquadra de
qualquer corpo policial um delegado ou subdelegado de polícia, e os tem feito já de
sargentos para a decisão até de questões particulares.
Não continuarei a dar as razões em que me fundo para crer que mais garantias havia nos tempos antigos, quando o comandante das ordenanças era proposto
pelas munic:palidades; quando o juiz ordinário era feito nos pelouros; quando fora
destas autoridades criadas nas localidades, perfeitamente populares, o que havia
eram magistrados que ofereciam garantias que hoje não encontramos. (Apoiados.)
Não continuarei a explicar por que é que estamos em pior condição do que
nesses tempos em que não se falava em Constituição, nesses tempos chamados do
despotismo. (Apoiados.)
Peço licença somente para enunciar a emenda que eu desejaria propor se
o nobre Ministro da Justiça concordasse. É verdade que S. Exa. tem dito que aceitará emendas para algum retoque na Lei de 3 de dezembro, se se demonstrar a sua
necessidade; mas para S. Exa. tal necessidade é difícil de demonstrar, porque considera a Lei de 3 de Dezembro de 1841 muito superior à lei inglesa.
O Sr. Ministro da Justiça -É muito mal intérprete.
O SR. OTTONI- Pode ser;mas aí estão os discursos de V. Exa.
Uma das inconstitucionalidades argüidas à Lei de 3 de Dezembro é a da
criação dos juízes municipais. Aqui se têm ponderado os grandes inconvenientes
de entregar a juízes, pode-se dizer, amovíveis, dependentes e inexperientes, o julgamento final de todas as causas cíveis. (Apoiados.) Vários Deputados, mesmo do
lado da Maioria, têm estigmatizado este defeito da Lei.
Ora, não seria conveniente dar ao Governo autorização para fazer um
Regulamento segundo o qual o~ juízes municipais ficassem suprimidos e se nomeassem juízes de direito para todos os termos onde existem juízes municipais, ficando aos juízes de direito dos termos convertidos em comarcas, a faculdade também
de julgar as causas cíveis atualmente da alçada dos juízes municipais? Parecià-me
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isto um retoque muito simples, o que, entretanto, poderia melhorar alguma coisa a
situação.
Ora, nós teil}os, segundo o Orçamento, 201 juízes de Direito e 3 36 juízes municipais, e pede-se para seus ordenados 550.000$; reduzidos estes 537 magistrados, juízes municipais e de direito, a 336 juízes de direito somente, podiamse aumentar os ordenados dos novos juízes de direito das comarcas assim restritas, e
talvez que com 1.600$ de ordenado, à vista dos grandes emolumentos que têm os
juízes municipais, e que passariam aos novos juízes de direito, ficassem eles mais
bem aquinhoados do que atualmente os juízes de direito, e ainda com menos serviço.
Assim, fazendo urna economia, ou ao menos sem aumentar a despesa,
parece-me que se podia melhorar muito a administração da justiça e a sorte dos
magistrados de 1~ instância. Eu estaria pronto a pedir a alguém da Maioria que pudesse combinar com estas idéias, que oferecesse uma emenda autorizando o Governo para formular um Regulamento neste sentido. Nesta emenda podia ser compreendida a do meu nobre colega pelo Maranhão, relativamente à criação do Ministério Público, e por associação às idéias, o Ministério Público podia bem absorver
a polícia preventiva. Assim, na parte dos juízes de direito, juízes municipais, promotores e delegados dava-se urna reforma simples que garantisse alguma coisa os direitos deste pobre povo brasileiro, sem onerar muito mais os cofres públicos do que
atualmente.

O Sr. Presidente - Eu lembro ao nobre Deputado que a hora dada para
esta discussão já está passada.
O SR. OTTONI - Então não poderei continuar?

O Sr. Presidente - Pode; apenas faço esta consideração para que o nobre
Deputado proponha-se a resumir quanto puder.
O SR. OTTONI - Poderei ficar com a palavra para amanhã?

O Sr. Presidente- Não pode ser; o Regimento não o permite.
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, eu não sei, à vista das observações reiteradas que V. Exa. me tem feito, se concordará em que eu entre em algum desenvolvimento a respeito da Repartição das Terras Públicas e da Associação Central de
Colonização, cuja supressão eu queria propor. Sinto que o nobre Ministro da Agricultura não esteja presente, pois desejava propor essa emenda, que é uma economia
que estava justificada pela ...

O Sr. Presidente - Na primeira discussão trata-se unicamente da utilidade da Resolução.
O SR. OTTONI -Perdão; eu talvez julgue útil, concorde em que a Reso674

lução passe para a segunda discussão, se os nobres Ministros me disserem que estão dispostos a aceitar nessa segunda discussão as emendas de economia que pretendo propor. ..

O Sr. Pres(dente - Parece-me que o lugar próprio para isso é a segunda
discussão.
O SR. OTTONI- Perdoe-me V. Exa.; mas o meu voto depende de saber,
desde já, a opinião dos nobres Ministros. Se eles me disserem que não aceitam a
Resolução, dirão pura e simplesmente, não acho nela utilidade alguma, acho que
é uma calamidade que até compromete a reputação dos nobres Ministros, porque
poderá ser intepretada como uma burla ao seu programa, poderá significar que
não querem a Lei do Orçamento, para ficarem com toda a largueza e caminharem
desassombradamente.
Mas, se S. Exas. dissererp. que estão prontos a aceitar algumas reduções, eu
provavelmente votarei para que a Resolução passe para a segunda discussão e talvez mesmo ela seja aprovada unanimemente. Assim, até se facilita a passagem desta
Lei; conhecendo-se a opinião dos Srs. Ministros, na primeira discussão, talvez estejamos todos de acordo; quem sabe mesmo se na segunda discussão serei dos mais
ministeriais à vista das respostas dos nobres Ministros?

O Sr. Pereira da Silva- Vamos tratar do Orçamento.
O Sr. F. Otaviano - Os Senhores é que atrapalharam o Orçamento; propus em urgência para que ele se discutisse na primeira parte. Mas o Governo não o
quis; deixou a primeira parte para tudo quanto viesse à cabeça; não se quis entender com o Sr. Presidente da Câmara.
O SR. OTTONI - Como V. Exa. permite, continuarei a oferecer à Câmara algumas considerações. O nobre Ministro da Agricultura veio dizer aqui que
não pretende mandar vir colonos, que quer só os espontâneos. Ora, não me dirá
V.. Exa. para que servirá, à vista desta informação, a Associação Central de Colonização? O nobre Ministro nos disse que era unicamente para que a Associação
Central de Colonização desse hospedagem aos colonos que chegam; mas, desta maneira, o nobre Senador, Presidente desta Associação, ficará simplesmente reduzido a
estalajadeiro, o que acho que até é indecoroso para um Senador do Império. Atenta,
pois, à informação do nobre Ministro da Agricultura, não se pode deixar de suprimir
a Associação Central de Colonização, porque é indecente que fique essa repartição
pública assim aparatosamente organizada, só para dar estalagem. E note o nobre
Ministro que a Associação Central é uma repartição pública com o nome de sociedade anônima, mas só o nome, porque o Governo é acionista de dois terços das
ações, e como por uma disposição singular dos estatutos os acionistas têm votos na
proporção direta de suas ações, qualquer que seja o número destas, vem o Governo
a ser, por assim dizer, Assembléia-Geral da Associação, e tudo.
O Presidente, como delegado do Governo, tem 400 votos na Assembléia-
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Geral, quando os demais acionistas nunca aparecerão em tamanha força. É, poi~, uma
repartição pública presidida por um Senador do Império, e reduzida afinal de contas
a uma estalagem ordinária de colonos. Já se vê, portanto, que é de manifesta utili·
dade a supressão de semelhante repartição; mas o nobre Ministro aceitará a supressão? Não sei.
Por esta ocasião eu queria considerar algumas proposições do nobre Ministro da Agricultura, que em outra discussão não tiveram conveniente resposta,
mas ponho~as à margem para que V. Exa. não me chame à ordem; procurarei limitar-me ao que é do Orçamento.
Sr. Presidente, segundo a nossa Constituição, os príncipes que se retiram
para fora do Império perdem os alimentos; assim, com mais forte razão os que nascem fora do Império não se pode supor que tenham direito a alimentos. Pelo contrato de casamento do Sr. Conde d' Aquila ficou estipulado que Sua Alteza receberia uma pensão de 100:000$ enquanto não se lhe entregasse o seu dote, que creio é
de 750:000$. Há largos anos que se casou Sua Alteza, e o Governo tem pago constantemenfu' êsses 100:000-$. Além desta quantia têm-se também concedido alimentos aos príncipes nascidos da augusta princesa ...

O Sr. F Otaviano - O Governo paga maior juro por qualquer firma de segunda ordem.
O SR. OTTONI - O Governo tem a faculdade de remir-se deste ônus de
118:000$ anuais, entregando por uma vez somente, na forma do contrato, o dote
de 750:000$. Ora, eu perguntei ao nobre Ministro do Império se não achava que
era tempo de fazer-se esta economia. Quando estamos carregando com um deficit,
dar-se mais do que os compromissos obrigam a dar, suponho que não é de boa política.
Desejava, pois, ouvir a opinião do nobre Ministro do Império a este respeito, porque pretendia propor uma emenda para que se entregasse o dote de
750:000$ a Sua Alteza, cessando, como não podem deixar de cessar, os alimentos também dos sereníssimos príncipes seus filhos.

O Sr. Sérgio de Macedo - O artigo relativo do Orçamento do Império já
foi votado.
O SR. OTTONI - Aqui também há Orçamento do Império; há uma grave
questão a resolver.

O Sr. F Otaviano - Esta ResoluÇão compreende todos os Orçamentos.
O SR. OTTONI - Há aqui uma questão, que é da supressão dos alimentos.
Parece-me que enquanto Sua Alteza era considerado como residindo no País, tinhase dever dar alimentos a seus filhos, pois considerava-se Sua Alteza como com licença; mas cessando a obrigação de residir no País, existindo a faculdade de residir
onde for do agrado de Sua Alteza, não sei como se possam decretar alimentos aos
príncipes seus filhos.

676

Eu suponho mesmo que pela Constituição os príncipes que têm alimentos
não são todos os príncipes da dinastia {não dou como segura a minha opiriião, desejo que se discuta para que a Resolução a respeito seja selada com o cunho da legalidade e da circunspecção), me parece, dizia eu, que a Constituição distingue príncipes da Família Imperial de príncipes de dinastia; que os príncipes da Família Imperial, isto é, da Família do Imperador, são os únicos que têm alimentos, e somente enquanto residem no País, perdendo-os quando dele se retiram. Penso que não
têm alimentos os outros príncipes que não são da Família do Imperador, mas príncipes da dinastia.
Desejo que isto fique claro; por isso desejava ouvir a opinião do nobre Ministro do Império a este respeito, porque na emenda que pretendo apresentar acerca
deste objeto poderia ficar resolvida esta questão, que é de alguma importância, pois
pode no futuro representar uma dotação de milhares de contos anualmente, se
se entender que todos os príncipes da dinastia têm direito a alimentos e pensões.
O Sr. Sérgio de Macedo - Esta questão já foi trazida ao Parlamento o
ano passado por um Deputado pela Bahia, discutida e votada.
O SR. OTTONI - Eu não estou informado; V. Exa. sabe do longo eclipse
que fiz; tenho estado fora do Parlamento, fora de todas as coisas do País por muitos anos. Confesso, pois, que se houve decisão não sei qual foi, mas que talvez mereça ser reconsiderada. Em todo caso, o nobre ex-Ministro do Império, na falta
do atual Ministro do Império, querendo falar por ele, poderá explicar a questão,
que é bem cabida quando se trata do pagamento do dote de Sua Alteza e dos alimentos dos príncipes seus filhos. Agora é que ela se vai resolver, é que se vai decidir
se esses alimentos podem continuar; pode então o Corpo Legislativo firmar a verdadeira inteligência deste ponto constitucional a que tenho aludido.
O Sr. Sérgio de Macedo - Esta questão já foi decidida.

O Sr. F Otaviano - Foi no tempo em que se dizia que a licença era para
residir em Nápoles por causa do clima doce; mas agora que já não está em Nápoles,
pode-se agitar a questão.

O SR. OTTONI - O nobre Ministro da Marinha podia auxiliar muito a
Oposição na votação desta Resolução, se nos quisesse dar informações sobre as economias que se podem realizar em sua repartição, de somas muito importantes.
O nobre Ministro confessou nesta Casa que temos apenas uma aparência
de Marinha, e que os nossos navios em grande parte estão podres, como se tivessem
desaparecido da face da terra essas belas madeiras que existiam antes da Independência, e com que foram construídos alguns vasos que ainda aí estão.
Eu desejava ouvir o nobre Ministro a respeito das compras de madeira que
se têm feito recentemente, porque, se é certo que tais compras se têm feito em mais
larga escala, podemos realizar no Orçamento que se vai votar uma redução considerável na verba destinada à compra do material de construção.
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Eu quereria perguntar mesmo a S. Exa. se recentemente tem feito contratos para o fornecimento de víveres para a esquadra; quereria saber a importância desses contratos e os preços dos gêneros para confrontá-los com os preços
correntes do mercado.
(Entra o Sr. Ministro da Marinha.)

Acaba de sentar-se o nobre Ministro da Marinha, e naturalmente responderá às perguntas que acabo de fazer para verificar se posso dar o meu voto a S. Exa.
na primeira discussão da presente Resolução.
Eu desejava saber se S. Exa. admitiria algumas emendas de redução nas despesas de sua repartição. Não tive ocasião de falar quando S. Exa. discutiu o respectivo Orçamento que já se acha votado. Mas é meu dever chamar agora a atenção
de S. Exa. para algumas circunstâncias.
Constando-me que se tem feito grandes compras de madeira, eu estimaria conhecer a importância das que o nobre Ministro tem comprado depois que
entrou para a repartiçao, e a importância das que existem em diversos arsenais.
Bom seria comparar-se essa porção de .matéria-prima existente com as necessidades do serviço da Marinha, porque se temos os nossos arsenais atulhados, e tanto
que já não sabemos como se hão de arrumar as madeiras, pois foi preciso para isso
que o nobre Ministro mandasse um Oficial à Inglaterra para aprender os melhores
métodos de acondicionar as madeiras nos arsenais, se temos tanta madeira, digo,
podemos suprimir no Orçamento o dinheiro votado para compra delas no ano em
que tem de vigorar a lei.
Também me convém saber que contratos tem S. Exa. feito, e por quanto
tempo, para fornecimento de farinha e carne seca à Armada. Quisera comparar os
preços pelos quais se fizeram essas compras com os preços correntes; porque tive
uma informação, que não dou por autêntica, e que o nobre Ministro retificara, de
que ultimamente se efetuaram contratos para fornecimento de comestíveis demasiadamente onerosos ao Tesouro.
As reduções se poderiam fazer não somente no material necessário para a
instrução naval; poder-se-iam realizar no pessoal mesmo, uma vez que o nobre Ministro não quisesse que continuássemos a ter uma simples aparência de Armada,
segundo a sua frase, gastando-se entretanto mais de 8.000:000$.
O Sr. Tavares Bastos- Gastaram-se 9.500:000$.

O SR. OTTONI - O votado o ano passado foi a quantia de 8.000:000;
mas o Governo criou créditos que elevaram a despesa a 9.500:000$.
Mas, se apenas temos uma aparência de Marinha, por que razão não se
manda recolher esses navios que estão podres, como disse o nobre Ministro, para
fazer a polícia não armados completamente? Conseguir-se-ia assim uma grande
economia.
Eu não desejava votar para a repartição da Marinha mais de 5.000:000$.
Parece que, se o nobre Ministro quisesse entrar nesta ordem de idéias, prestaria um
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grande serviço ao País, ajudaria a matar o deficit que em grande parte tem sido
criado pelo seu colega dos Negócios da Agricultura, importando colonos mendigos por somas fabulosas.
Parece-me que também nos hospitais se poderiam fazer economias, se
acaso houvesse mais algum critério, verbi gratia, no recrutamento, porque me consta que se tem recrutado indivíduos para o Hospital de Marinha.
O Ministério atual tem assumido uma atitude verdadeiramente patriarcal;
governa isto como os vice-reis governavam em outro tempo. Então, se o pai·tinha
queixas de seu filho, ia ter-se com o vice-rei que mandava agarrar o moço (muitas
vezes era um homem feito), que era desterrado para a Índia ou para a Costa d'África,
e não havia o que se dizer.
Na discussão do Orçamento da Guerra a Casa foi informada de um caso
semelhante. Um indivíduo que, apesar de ser até Cavaleiro do Hábito da Rosa e empregado público, foi recrutado, e como recruta mandado para o xadrez.
O Sr. Silveira da Motta- Não foi para o xadrez.

O SR. OTTONI - Então foi para o Estado-Maior. Temos agora recrutas
que não vão para o xadrez, mas para o Estado-Maior. Mais outra anomalia.
O Si:. Silveira da Motta - Não sei se foi recrutado.

O SR. OTTONI - Houve quem dissesse que se lhe fez um grande favor!
Não agradava um casamento que queria fazer, foi preso para não casar-se, e afmal
aceitou uma transação, e lá se foi empregado para a Alfândega de Mato Grosso.
(Há alguns apartes.)

Temos um Governo patriarcal; não é só por parte do Sr. Ministro da Guerra e do Sr. Ministro da Fazenda, que interveio no despacho do Cavaleiro da Rosa
que foi para Mato Grosso.
O Sr. Ministro da Fazenda - Eu hei de lhe mostrar que não tem razão.

O SR. OTTONI - Pode ser; como não ouvi resposta, por isso insisti neste
ponto.

Parece que o nobre Ministro da Marinha também é patriarcal, e assumiu
todos os direitos do governo patriarcal.
A 26 de abril próximo passado um moço de nome Costa foi preso pararecruta de Marinha. Tinha sido já empregado público, e evidentemente achava-se
doente. Foi preso porque, disse-me ele, teve o pecado de trabalhar comigo nas
eleições de Santa Rita.
Eu não creio que o nobre Ministro se dirigisse por tão mesquinho motivo; mas, parece que alguém que tem poder sobre o moço dirigiu o nobre Ministro.
Isto é o que diz o indivíduo que foi recrutado.
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O certo é que, sendo um homem visivelmente doente, foi mandado para a
Capitania do Porto, daí para a fragata Constituição, e depois para outras embarcações em que sucessivamente esteve, até que afinal foi remetido para servir no Batalhão Naval.
O Sr. Ministro da Marinha - Não tenho notícia de semelhante coisa.

O SR. OTTONI ,.... Mas o Chefe e Oficiais desse Batalhão reconheceram o
estado de moléstia do homem, e o trataram de maneira que merecem o maior elogio. Isso não me admirou, porque foram meus camaradas,e de longa data conheço
suas excelentes qualidades.
O Sr. F Otaviano - Está comprometendo os homens.

O SR. OTTONI - Sei que não os comprometo.
Trataram, pois, o pobre recrutado com a maior caridade, e o mandaram
para o hospital. Daí teve alta em 3 de agosto; mas em vista das informações dos médicos não houve remédio senão dar-lhe baixa.
Aqui está a nota tirada do Quartel do Batalhão Naval de Villegaignon:
Em execução ao determinado em Aviso da Secretaria de Estado dos Negócios
da Marinha, de 18 de jullio de 1861, comunicado em Ordem do Dia n<? 162, de
23 do dito mês e ano, do Quartel General da Marinha, é posto em liberdade, por
ter sido julgado incapaz do serviço na inspeção de saúde o recruta abaixo declarado, do qual consta do livro competente o assentamerlto do teor seguinte:
"Quarta Companhia do Batalhão Naval - Recruta depositado. - Antônio José
da Costa, filho de outro do igual nome, solteiro, natural do Rio de Janeiro, com
28 anos de idade, estatura baixa, cor branca, olhos pardos, cabelos pretos. Remetido ao Quartel General da Marinha para a Capitania do Porto, e desta para bordo
da fragata Constituição a 26 de abril de 1861, a fim de ter praça. Veio para o
Batalhão Naval a 29 do dito mês e ano, em virtude da Ordem n<? 8 da Estação
do Rio de Janeiro. Ficou depositado na 4~ Companhia. Teve baixa para o Hospital da Marinha a 1Ç de maio e alta a 3 de agosto, tudo do dito ano. Nada mais
consta de seu assentamento a que me reporto e de onde fiz extrair a presente que
conferi, e vai selada com o sinete do Batalhão.
Quartel do Batalhão Naval em Villegaignon, 6 de agosto de 1861.
Fernando Lázaro de Lima, Capitão da Fortaleza, Comandante."

Veja V. Exa. os vexames com que se faz o recrutamento, veja-se o que
sofreu esta pobre vítima recrutada pelo Quartel General, como daqui se deve supor,
porque diz-se remetido do Quartel General.
O Sr. Ministro da Marinha - O Quartel General não recruta.

O SR. OTTONI - É o poder patriarcal que enviou o recruta para a Capitania do Porto, para a fragata Constituição, e depois para o Batalhão Naval. Tal era,
porém, o visível estado de doença da vítima, que o digno Comandante do Batalhão,
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no dia seguinte, a mandou para o hospital, onde esteve em tratamento mais de três
meses, e de lá saiu com a nota que li à Câmara. Este homem há três dias foi quúxarse-me de sua desgraça e ao sair de minha casa um dos ataques da enfermidade que
sofre, talvez um acesso epilético, tive de carregar para um leito, e só depois de algumas horas de socorros médicos pôde o infeliz retirar-se. O seu físiCo mórbido denuncia as enfermidades que sofre e que ele assevera que são crônicas, e de muitos
anos; e o seu simples aspecto o resguardava de ser recrutado para a Marinha.
No entanto é um homem de cujo recrutamento teve conhecimento o Quartel General, a Capitania do Porto, a fragata Constituição, e finalmente o- Batalhão
Naval, onde tendo assentado praça, a primeira ordem que teve o remetia para o hospital. Ele não se queixa nem do Batalhão Naval, nem do hospital, onde diz que foi
muito bem tratado e com toda a caridade.
Mas, à parte a violência de que foi vítima este cidadão, por efeito do Governo patriarcal, atenda o nobre Ministro que para o hospital só devem ser enviados
qs doentes da Armada, e que se a esse número se tem de acrescentar os que tais recrutadores vão apanhando pela rua por desleixo ou para servir paixões alheias, a
despesa há de aumentar. E quem paga esse aumento de despesa? Deve ser o recruta?
Não, deve ser quem o recrutou ...

Um Sr. Deputado - Aí é o cofre municipal; é o cofre público quem paga
essas custas.
O SR. OTTONI- Sr. Presidente, agradeço a benevolência com que V. Exa.
me permitiu que falasse, visto o quadro que tinha traçado para esta discussão. Eu
tinha muito mais a dizer, mas eram assuntos de política geral, e reservar-me-ei para
deles tratar noutra ocasião.
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DISCUSSÃO DA LEI DO ORÇAMENTO DA DESPESA E RECEITA

Sessão de 9 de setembro de 1861
O SR. OTTONI (sinais de atenção) - Sr. Presidente, eu não vejo razão
para que os nobres Deputados pertencentes à antiga Maioria ...
O Sr. Pinto de Campos -Antiga Maioria? Por que não a atual?

O SR. OTTONI - ... que apoiava o Ministério, mostrem tamanho açodamento para fazer passar, em terceira discussão, sem exame acurado, a Lei do Orçamento de 1862 a 1863.
Quando, na Casa, se propôs a resolução do orçamento provisório, que
atualmente se discute no Senado, um dos motivos com que foi essa resolução justificada consistiu, segundo alegavam seus nobres defensores, na necessidade de
deixar-se ao Parlamento mais ampla liberdade de discussão nos orçamentos especiais.
Quando a Oposição propôs reduções no orçamento provisório, isto é,
quando a Oposição quis que se efetuassem, nesse orçamento, alguns cortes na exorbitante despesa que estamos fazendo; e, quando se preparava, com os necessários
dados, para levar a efeito essas reduções, respondeu-se-lhe que não convinha discutir naquela resolução essa matéria. Não queremos (nos disse o nobre Ministro da
Fazenda) reduzir a esmo. Aguardemo-nos para os orçamentos especiais, e, então,
haja amplo debate. A Maioria apresentará os cortes que julgar dever fazer e o Governo os aceitará. Mas V. Exa. sabe que a segunda discussão do orçamento foi açodadamente atropelada. Vimos o fato notável de encerrar-se a discussão do orçamento
da despesa do Ministério da Fazenda, sem que o Sr. Ministro pudesse dar as explicações que julgava necessárias, e que lhe tinham sido pedidas mesmo por oradores
da Maioria.
V. Exa. se recordará do fato extraordinário de encerrar-se aquela discussão apenas com dois ou três discursos, sem que o nobre Ministro da Fazenda tivesse
dito uma palavra.
E o nobre Ministro tanto sentiu a falta em que o encerramento açodado o
havia obrigado a incorrer, que começou, contra todos os estilos e contra todos os
precedentes, a discussão do orçamento da receita, dando explicações acerca da
despesa (apoiados), pouco se demorando sobre o objeto, propriamente, do debate,
porque levou quase toda a sessão a responder às objeções que se tinham feito ao
orçamento da despesa.
Este fato, que não é senão um ·exerriplo do que presenciamos, prova que a
discussão dos orçamentos não tem tido aquele desenvolvimento que fora para
desejar.
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A maneira como passou, da segunda para a terceira discussão, o orçamento
ou é uma prova de falta de confiança da Maioria no Ministério, ou de falta de sinceridade do Ministério, quanto à execução de seu programa de economias.
Os nobres Ministros disseram-nos, na discussão da resolução do orçamento provisório, que seriam econômicos, que estavam prontos a admitir grandes cortes etc. Entretanto, o orçamento efetivo passou para a terceira discussão com despesas muito maiores do que as da proposta que nos veio do Poder Executivo.
Em tais circunstâncias, era de esperar que, na terceira discussão, tivesse a
Câmara campo mais vasto para discutir as reduções que são necessárias nas vossas
despesas, ou para criar a receita precisa, para fazer face a essas despesas.
Que precisão temos, Sr. Presidente, de que vá o orçamento para o Senado,
desmoralizado com a crença em que o público pode estar de que não foi votado
pela Câmara dos Srs. Deputados, visto que parece ter havido enganos na contagem
dos deputados que têm feito casa estes dias?
Sr. Presidente, eu acredito que não fazem bom serviço ao atual Ministério e nem aos sucessores, que, provavelmente, ele terá em maio de 1862, os nobres
deputados que lhe querem fazer o presente deste orçamento, aqueles que querem
prender a confiança da Câmara dos Srs. Deputados, no futuro. Não vê a nobre Maioria que, assim, se entrega de braços atados ao Ministério que existe ou àquele que
há de vir, não guardando para maio o estudo destas gravíssimas questões?
O Sr. Vieira da Silva -- Procede com toda a sinceridade.
O SR. OTTONI - Se a Maioria procede com sinceridade, então, o Ministério deve retirar-se, porque a Maioria fulmina o Ministério, declarando que não quer
economias, e sim que continuem os desperdícios que têm havido, que não haja
cortes de espécie alguma nas despesas. A Maioria votará com sinceridade, mas não
acompanha os desejos e o programa do Ministério.
A Oposição, que se levantou no Senado, e que já nesta Casa havia tido tal
ou qual iniciativa, ergueu, também, a bandeira das economias. Eu li, com o maior
prazer, o discurso que, no Senado, proferiu, um destes últimos dias, um dos nobres
e mais distintos chefes do grupo denominado "Oligarquia", o ilustre Sr. Visconde
de ltaboraí.
No que diz respeito ao orçamento, S. Exa. concorda, vírgula por vírgula,
em tudo quanto disse, nesta Casa, não só a oposição natural como a Oposição, que
os nobres Ministros têm denominado artificial. De todos os lados, se têm levantado
vozes para· advertir os nobres Ministros, da carreira errada por que vão; de toda parte se lhes brada que não podem marchar assim, que não podem decretar um orçamento com um deficit de dez, doze ou quatorze mil contos, sem saberem donde
há de vir a receita.
Todos temos dito que o povo não pode com mais impostos; que novos impo~tos são, atualmente, impossíveis; e que o único terreno razoável por onde se
pode marchar é o cerceamento das despesas. Este brado, que a oposição de todas as
nuanças fez ouvir, nesta Casa, repercutiu nc Senado, e dele se fez eco o nobre
Sr. Visconde de ltaboraí.
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A posição em que colocou-se o nobre Visconde, subindo à tribuna, depois
de tanto tempo de silêncio, indica bem claro que S. Exa. vai assumir, ostensivamente, o governo do País, e que já não admite no Ministério nem mesmo os seus amigos, que costumam governar pelos conselhos de S. Exa., reservando para si a responsabilidade do Poder.
Louvo muito, Sr. Presidente, a determinação do nobre Visconde.
Quando se organizou o atual Gabinete, se disse, é verdade, que S. Exa.,
chamado e instado para que fizesse parte da administração, se havia escusado, até
com atestados de moléstia, e que se havia declarado impossibilitado de tomar o pesado encargo de Ministro da Coroa.
Aplaudo-me, pois, que S. Exa. tenha recuperado as forças e a saúde, para
tomar sobre seus ombros a administração do País.
Eu não concordo com S. Exa. nas suas vistas financeiras, sobretudo, na
questão bancária; aí, estou de acordo com o nobre Ministro da Fazenda, na interpretação do§ 39 do art. 19 da Lei de 22 de agosto.
Mas, não mostrando o nobre Ministro da Fazenda ter força para realizar o programa das economias com que o Ministério inteiro tem embalado as Câmaras e o País; se o Sr. Visconde de Itaboraí quer subir ao Poder, comprometendo-se a realizar verdadeiras economias, eu, apesar de discordar de S. Exa. no modo
por que S. Exa. entende a lei bancária, preferiria o seu Ministério ao do nobre Ministro da Fazenda. Bastava-me que S. Exa. executasse o programa das economias,
de modo que a receita se nivelasse com a despesa, sem novos impostos ou novos empréstimos.
Acho, Sr. Presidente, que as circunstâncias do País são tão críticas que, de
bom grado, adiaria os debates sobre a questão bancária, se, em troca desse sacrifício, obtivesse um Ministério que viesse a reduzir nossa despesa à receita efetiva.
Não temo somente os danos financeiros que podem oprimir e vexar a Nação, temporariamente. Pelas veredas de desperdícios por onde vai o Governo, de
1859 para cá, que é quando começaram os deficits, o Brasil caminha à sua ruína.
Sr. Presidente, por ocasião de discutir-se o orçamento da despesa, eu tomei
em consideração, muito perfunctoriamente, o balanço de 1859 a 1860, que poucos
dias antes havia sido distribuído, na Casa, e apresentei à Câmara o contexto das
informações que tinha podido colher, indicando de passagem o que esse documento
mostrava: que se havia gasto com as despesas secretas, havendo-se despendido,
durante o exercício, somente em artigos confessados e descobertos, a enorme soma
de 430:000$, por aquela verba. Foi pelo estado desse balanço que verifiquei, com
estranheza, não ser somente no Ministério da Justiça que se gastava dinheiro com a
polícia e segurança pública, mas que todos os ministérios contribuíam para essas
despesas, que se realiZavam por intermédio do oficial-maior da Secretaria da Justiça
e por uma caixa, que eu, com razão, denominei mágica.
V. Ex a. ouviu as reclamações com que foi acolhida esta parte do meu discurso, alegando-se que algumas dessas despesas tinham sido feitas pelo Ministério
de 4 de Maio. Eu redargüi, então, aos nobres reclamantes que o Ministério de 4 de
Maio apenas tinha durado cinco meses desse exercício, e agora acrescento que, nesses cinco meses, bem poderia aquele Ministério gastar, legalmente, com as despesas
684

de segurança pública o que estivesse decretado na lei. Não quero,' com isto, escoimar o Ministério de 4 de Maio de censuras: vão elas a quem tocar. Porém, entendo
que as maiores cabem aos que despenderam, por meio de créditos suplementares e
extraordinários; que achando-se, se é que acharam, feitas muitas despesas dessa natureza, criaram créditos suplementares e extraordinários, para que os dinheiros públicos se gastassem de uma maneira que não puderam explicar ao público.
Sr. Presidente, a minha censura ficou, portanto, em pé. E o disse o nobre
Ministro da Fazenda, quando defendeu a Repartição dos Negócios Estrangeiros,
declarando que ali, também, havia despesas secretas votadas. É a justificação da
minha censura em relação aos outros Ministérios. Não é só no Ministério da Justiça,
é também no Ministério dos Negócios Estrangeiros que há despesas secretas, disse
S. Exa. e eu concordo; porém, não há, legalmente, dessas despesas nos Ministérios
da Marinha, Guerra e Império.
Por conseguinte, só por abuso é que estes outros Ministérios podem criar
despesas secretas, a pretexto de segurança pública ou sob qualquer outro pretexto.
Sr. Presidente, em gastos secretos, eu creio que não é lícito ao Ministério
despender um vintém, além do que está votado por esta augusta Câmara e pelo Senado, e que o Ministério não atende ao futuro de sua reputação quando cri1J-, para
condescender com amigos e para. servir a interesses que podem parecer muito líquidos, despesas secretas, por créditos suplementares e extraordinários.
O nobre Ministro da Fazenda, tomando em consideração este tópico do
meu discurso, caiu em um equívoco, porque acreditou que eu houvesse falado na
verba que vem contemplada, no "balanço, com o título de Socorros Públicos. Eu,
muito de propósito, não havia dito uma palavra a respeito desta verba, porque está
acobertada com o seu título - Socorros Públicos. Acreditei, piamente, que com
esse fim se tinham feito todas as despesas mencionadas no balanço, apesar de que,
lá, vêm 150:000$, entregues ao Chefe de Polícia da Corte;42:200$, ao Ministério
da Justiça, e 30:000, a um fuão de tal. Não quis investigar sobre estas verbas, por
falta de d'ados, mas aceito a explicação do nobre Ministro, e fico sabendo que a verba de socorros públicos, 150:000$, foram emprestados, hão de reverter aos cofres
públicos. Em todo o caso, porém, muito mal vamos nós, se dinheiros que se emprestam para um fllll justo, legítimo, vêm misturados no balanço com despesas secretas
a cargo do Chefe de Polícia ...
O Sr. Sérgio de Macedo - Não se diz isto.

O SR. OTTONI- É como está no balanço. V. Exa. (dirigindo-se·ao Sr. Presidente) pode ter a bondade de mandar vir o balanço? Quero mostrar ao nobre
Deputado a exatidão de minhas palavras ...
O Sr. Sérgio de Macedo - Não duvido que venha assim, mas não é despesa secreta...

O SR. OTTONI -Mas vem no balanço, como tal, pois lá só se diz: "Entregues ao Chefe de Polícia 150:000$ - e, assim, já se vê que não foi regularmente
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escriturada e justificada essa despesa, que não devia ser envolvida com as outras,
feitas pelo conselheiro oficial-maior da Secretaria de Justiça, de que S. Exa. há de
ter os competentes recibos que, no entanto, não podem deixar de ficar secretos.
Mas não tendo eu falado sobre a verba Socorros Públicos, caem, por si, todas as observações do nobre Ministro, fundadas sobre a justificação de alguns dos artigos, aí
contemplados. S. Exa., em tudo quanto disse a respeito de socorros públicos,
não atenuou as considerações que apresentei, relativamente às despesas secretas,
porque daquelas não falei eu.
Sr. Presidente, na última sessão, houve um incidente a que não posso deixar de referir-me.
Orava o nobre Deputado pelo Paraná, e, acolhendo o nobre Ministro da
Justiça as observações do ilustre orador, com aquele estremecimento nervoso que
se nota em S. Exa., quando quer dar mostra de desagrado, disse ao nobre Deputado
que o amor-próprio - pouco mais ou menos foi este o sentido - era capaz de levar
ainda esse nobre Deputado aonde ele não queria ir. ..
O Sr. Ministro da Justiça - Foi o nobre Deputado pelo Paraná que atribuiu a amor-próprio a insistência g1re eu punha em sustentar o aditivo. Repeli essa
insinuação, porque é injuriosa.
O SR. OTTONI -V. Exa., nessa ocasião, declarou ao nobre Deputado que
ele era fácil de ser levado pelo amor-próprio aonde não quereria ir...
O Sr. Ministro da Justiça - Não, senhor! Perguntei-lhe, só, se ele, por
amor-próprio, insistia pela opinião contrária.
O SR. OTTONI- E eu p_erguntei a V. Ex a. se o julgava por si. Já se vê que,
se não havia ofensa na pergunta que o nobre Ministro fazia ao nobre Deputado,
também nenhuma ofensa havia na minha pergunta. Suponho que isto é claro, e
que nessa minha pergunta nada havia cíe ofensivo, sobretudo, se o nobre Ministro
não tinha intenção de ofender, de injuriar o nobre Deputado. O bom juiz, disse eu,
julga por si. Não sei o que possa haver nestas palavras de injurioso. Mas, o nobre
Ministro da Justiça respondeu a este meu aparte com o outro, que eu desejo que fique consignado nos Anais, para que o público julgue quanto falta a placidez de espírito ao nobre Ministro, para manter-se com a dignidade própria do seu caráter, na
posição a que foi elevado ...
O Sr. Ministro da Justiça - Não hei de aprender com V. Exa ...
O SR. OTTONI - O nobre Ministro me replicou ...
O Sr. Ministro da Justiça - Não é capaz de me dar lições a este respeito.
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, V. Exa. vê a placidez do nobre Ministro ...
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O Sr. Ministro da Justiça -Não tenho placidez para ouvir insultos.
O SR. OTTONI- Onde se acha o insulto, no que estou dizendo?
O Sr. Ministro da Justiça - Não é chamar-se o Ministro indigno?
O SR. OTTONI - Quem o chamou indigno?
O Sr. Ministro da Justiça -Suas palavras o dizem.
O SR. OTTONI - O nobre Ministro torne um pouco a si, porque, atualmente, quando me dirige estas palavras tão pouco corteses, continuando o que na
última sessão já praticou, não está bem senhor de si. Não chamei o nobre Ministro
indigno, nem o podia chamar com justiça. Faço até honra ao seu caráter. Declaro
que não hei de alterar uma vírgula do que estou dizendo. Há de sair o discurso
como for tomado pelo Sr. taquígrafo. E o País, como a Câmara está avaliando, avaliará se fui eu que injuriei o nobre Ministro, ou se foi o nobre Ministro que me injuriou, agora, como já me injuriou. na sessão de sexta-feira, repelindo o aparte que eu
lhe dei e que acabo de repetir com estas palavras: tem o monopólio do insulto.
O Sr. Ministro da Justiça - Não me dirigi a V. Ex a., declarei-o bem claramente.
O Sr. Zacarias- Também declarou que não era comigo, quando eu lhe per•
guntei com quem era.
O SR. OTTONI -Bem; uma vez que o nobre Ministro declara que não se
dirigiu a mim, não continuo; do contrário, precisava resguardar a minha dignidade.
O Sr. Ministro da Justiça- Não me dirigi a V. Ex. (ao Sr. Zacarias) nem ao
Sr. Deputado por Minas, que se intrometeu na discussão.
O SR. OTTONI- Ouça-se a retratação do nobre Ministro, o modo por que
a faz, depois dirá ele que é defeito físico ...
O Sr. Nebias - Como V. Exa. não estava falando, por isso disse que se
intrometera.
O SR. OTTONI -Mas, Sr. Presidente, tratava-se de um objeto que excita
a suscetibilidade nervosa do nobre Ministro ...
O Sr. Nebias -Isto é que é querer excitar discussões odiosas.
O SR. OTTONI -Não dá licença que fale?
O Sr. Nebias - Ora! tem toda a licença.
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O SR. OTTONI - O nobre Deputado pode pedir a palavra e pode responder-me como entender...
O Sr. Nebias - Não é preciso que me dê licença.

O SR. OTTONI - Sem dúvida ...
O Sr. Nebias -O nobre Deputado provoca o nobre Ministro.

O SR. OTTONI - Não; há poucos dias mesmo o nobre Ministro disse que
era por defeito físico que falava com alguma animação ...
O Sr. Ministro da Justiça -Não disse defeito físico; falei em organização
física. Não considero isso defeito físico. Tenho por virtude ser franco.
O Sr. Presidente - Acho que é melhor deixar-se este incidente.

O SR. OTTONI - Também não sou -reservado. Prezo-me de ser franco,
tanto, pelo menos, como o nobre Ministro. Mas, apesar de ser franco, tenho feito
estudo para não ofender os meus colegas. (Apoiados.) Lisonjeio-me de ter chegado
ao fim da sessão, sem que, uma só vez, merecesse uma advertência da parte de
V. Exa. (Apoiados.) Suponho, por conseqüência, que não tenho também nada a
aprender com o nobre Ministro a este respeito. E, em apoio do meu dito, ofereço o
meu comportamento em toda esta sessão ..
Mas dizia eu que o nobre Ministro da Justiça se achava mais excitado não sei se me permitirá o nobre Deputado por São Paulo a frase ...
O Sr. Nebias -Como quiser. (Risadas.)

O SR. OTTONI - ... em conseqüência de tratar-se da emenda que estava
sobre a Mesa, acerca do aumento de vencimentos dos magistrados. A este respeito,
foi o nobre Ministro interpelado sobre suas vistas (que no público geral se supõem
conhecidas) acerca da classe da magistratura.
Diz-se que S. Exa. tem uma longa lista da proscrição com que pretende
fulminar grande número de magistrados dos tribunais superiores, sem que esteja
para tal autorizado, e sob pretextos em que eu não quero, agora, entrar. Se é conveniente a medida excepcional que o nobre Ministro pretende pôr em prática, se estamos em um país constitucional, por que não pede o nobre Ministro autorização ao
Parlamento para isso? Por que não discute aqui sua medida?
Uma Voz -É medida que ninguém lhe dará.
O SR. OTTONI - Mas, se estamos no regime parlamentar, os Ministros
devem tomar a responsabilidade de suas intenções e discuti-las perante o Parlamento,
para que os atos que praticarem tenham por si o apoio da Maioria, que os sustenta.
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Eu desejava saber se o nobre Ministro pretende, somente, aposentar em
larga escala nos tribunais superiores, ou se, também, descerá aos juízes de direito,
como eu creio. O nobre Ministro, mesmo pelo modo por que falou a respeito da escolha dos últimos desembargadores, nos deu a entender que, na classe dós juízes
de direito, aqueles que, tendo sido apresentados à consideração do Poder Executivo,
nas listas que o Tribunal Supremo formula para escolha dos desembargadores, e não
têm tido a fortuna de ser escolhidos, estão todos no caso de ser aposentadps.
Falando-se, aqui, a respeito de suas últimas escolhas, o nobre Ministro declarou que,
entre os juízes de direito, os mais antigos que não haviam sido escolhidos, apesar de
terem entrado nas listas propostas pelo Supremo Tribunal, ainda havia indivíduos
idôneos a quem fez elogios, mas citou-nos apenas dois, o Sr. Góes, da Bahia, e o
Sr. Ayres do Nascimento, que foi despachado ultimamente para a r.elação do Maranhão.
Esta menção, que o nobre Ministro fez claramente, indica que, entre os outros, não acha S. Ex a. nenhum idôneo para ser desembargador. ..
O Sr. Ministro da Justiça- É, realmente, uma ilação muito lógica!
O SR. OTTONI - Ao menos o público assim o entendeu, ao menos as'sim
eu o entendi. O que é certo, Sr. Presidente, é que, agora que se trata de melhorar
a sorte dos magistrados, deviam-se considerar, muito atentamente, os inconvenientes da lei que autoriza a ficarem indefmidamente privados do direito de entrar nos
tribunais superiores os juízes de direito que não têm a fortuna de ser escolhidos,
logo na primeira proposta ...
O Sr_ Presidente - Eu sou forçado a observar ao nobre Deputado, porque
isto é do regimento, que na 3~ discussão do orçamento não se admite o exame da
política geral ...
O SR. OTTONI- Nem eu pretendo fazê-lo.
O Sr. Presidente - ... nem da

esp~cial

de cada Ministério.

O SR. OTTONI -Estou bem certo desse artigo do regimento.
O Sr. Presidente - Faço esta advertência, com o fim de pedir a,o nobrE
Deputado que entre nâ discussão, propriamente, do orçamento.
O SR. OTTONI - Perdoe-me V. Exa., estou, justamente, na discussão do
orçamento. Observe V. Exa. que passou uma emenda, aumentando os vencimentm
dos juízes de direito e dos desembargadores. Estou dando as razões por que deseje
que essa emenda seja suprimida, para que seja devidamente reconsiderada a organi
zação do Poder Judiciário, especialmente, a lei que regula a escolha dos desembar
gadores. Discutindo neste terreno, não estou tratando, de modo algum, da políti
ca geral ...
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O Sr. Presidente - O regimento não permite, na 3<;1 discussão, tratar-se
mesmo da política especial de cada Ministério.
O SR. OTTONI - Nem mesmo de política especial. Eu, apenas, estou fundamentando a emenda que pretendo oferecer. ..
O Sr. Presidente - Se o objeto de que o nobre Deputado se tem ocupado
não é política especial do Ministério da Justiça, não sei o que ele seja.
O SR. OTTONI - Creio que estou justificando a supressão de um artigo
do orçamento a que não dei o meu voto, pelos motivos que estava expondo. O que
eu dizia suponho que tem muito mais relação com o orçamento do que as considerações que fez o nobre Ministro da Fazenda, por exemplo, na discussão da receita,
dando explicações do orçamento da despesa que já se não discutia.
O Sr. Presidente - A despesa e a receita são tão dependentes uma da
outra que essas observações eram cabidas.
O SR. OTTONI - Mas, eu, agora, estou dando as razões por que quero
suprimir esse artigo ou que se lhe acrescente, verbi gratía, alguma disposição, autorizando o Ministério para aposentar, por exemplo, todos esses juízes de direito que
estão, atualmente, sem força moral nas suas comarcas, em razão de táem sido apresentados, muitas vezes, à consideração do Poder Executivo, e não terem podido obter a sua escolha. Se isto não é discutir o orçamento, então, estou desarrazoando
completamente.
Mas dizia eu, Sr. Presidente, que os juízes de direito, apresentados nas listas coletivas ao Poder Executivo uma, duas e dez vezes, sem que nunca obtenham
a escolha, perdem por tal forma a força moral nas suas comarcas que não podem
continuar a bem administrar justiça.
No Exército e Armada, a regra das promoções admite, também, o merecimento. Mas, o Ministério, quando promove no Exército ou na Armada, somente
pode elevar em postos, por merecimento, uma terça parte dos indivíduos da proposta: duas terças partes seguem sempre a lei da antigüidade.
O Sr. Nebias .:.... E aqueles que não são elevados por merecimento nem por
isso perdem a sua reputação no Exército. É a conclusão que devo tirar.
O SR. OTTONI - E é, justamente, a conclusão que eu ia tirar. O nobre
Deputado antecipou minhas palavras e concluiu, muito logicamente, o que eu ia
dizer. Mas, como dizia, duas terças partes dos promovidos o são, na forma da lei,
pela antigüidade, de modo que, se o tenente estando na escala para ser promovido,
o Ii.ão foi, preterido por outro, despachado por merecimento, não perde a força
moral, porque tem a certeza de que, quer o Ministro queira, quer não, há de chegar
a sua vez. E, quando ficar em primeiro ou segundo lugar da lista, o Ministro não poderá promover três tenentes a capitães sem que ele o seja também. Por conseqüên-
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cia, não perde a força moral, como bem concluiu o nobre Deputado, para com seus
subordinados: o alferes, o sargento, os oficiais inferiores e todas as praças de pré
sabem que, se o tenente mais antigo não foi promovido a capitão, é porque houve
um indivíduo de merecimento que, por ter praticado ação de estrondo ou ter feito
serviço relevante, bem que mais moderno, o preteriu naquela ocasião; mas que
sabem todos que qualquer tenente, chegando a ser mais antigo da escala, necessariamente háde ser capitão.
O sargento sabe que, quando passar a alferes, ainda que concorra com um
indivíduo de muito mais merecimento e ainda que não pratique ações de estrondo
que o habilitem a ser promovido por distinção, em todo caso, se a antigüidade se
completar, na forma da lei - quer o Ministro queira, quer não queira - há de ser
promovido a tenente.
·
Ora, comparemos isto que se dá, no Exército e na Armada, com o que se
dá no corpo dos juízes de direito. Há dez ou doze anos que o Tribunal Supremo
apresenta ao Poder Executivo, sucessivamente, muitos nomes de juízes de direito
que nunca obtêm a escolha, e são sempre preteridos por indivíduos mais modernos.
O público já sabe que eles não serão desembargadores.
Diz-se mesmo, Sr. Presidente, que Ministros se têm desculpado - não me
refiro ao nobre Ministro atual - que Ministro há que se tem desculpado com os
apresentados, dizendo-lhes que têm sido propostos, mas que não têm podido obterse a aprovação ...
O Sr. Ministro da Justiça - Se alguém tem apresentado esta desculpa, tem
falta do à verdade. (Apoiados.)
O SR. OTTONI - Não digo menos disto; mas a Câmara sabe, está na consciência de todos, que essa desculpa se tem dado.
O Sr. Ministro da Justiça - Com ofensa de verdade. (Apoiados.)
O SR: OTTONI - Suponho que o nobre Ministro não se dirige a mim com
este seu aparte.
O Sr. Ministro da Justiça - A esses que dão essa desculpa.
O SR. OTTONI -Dirija-se a eles, pois V. Exa. os conhece, não.pode deixar de conhecer.
Mas o que digo, Sr. Presidente, é que tais desculpas desairam o Governo do
nosso País, e mostram como o sistema representativo está falsificado. A exclusão
perpétua do direito à escolha tem inconvenientes muito graves, em prejuízo da justiça: entre os juízes de direito, assim postos à margem e declarados impossíveis, alguns há - segundo se diz - que seriam o ornamento da magistratura superior, se
fossem nomeados desembargadores.
Ainda há poucos dias, nestes bancos, se mencionou o nome de Up1 juíz de
direito - creio que do Pará - magistrado da maior integridade, mas que, em razão
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desse defeito de organização que o nobre Ministro confessa ter em certa ocasião
censurado, na Assembléia provincial, presente ele nas galerias, excedeu-se. Sua
organização exaltou-lhe, a bllis, e declarou que o estavam insultando. Este fato
dizem que foi vertido e enfeitado com tais cores que o juiz de direito, por virtude
dele, está iiübido de passar a desembargador.
Sr. Presidente, estes fatos devem ser desmentidos para que o público conheça a verdadeira situação do Governo, e saber o País se os ministros governam.
Já aqui, em outra ocasião, falando acerca de nomeação de magistrados, eu
me dirigi ao nobre ex-Ministro da Justiça, e referi a S. Exa. o que, no público, corria acerca de um certo magistrado que S. Exa. pretendera, e não pudera despachar.
O nobre ex-Ministro declarou-me serem inexatas as informações que eu
·tinha. Mas, Sr. Presidente, eu não posso deixar ainda de levar à consideração do
nobre ex-Ministro o que dizia o público, e a coincidência dos fatos com os boatos.
Foi quando as exigências eleitorais tornaram necessária a remoção do digno Sr. D.
Luiz de Assis Mascarenhas, da comarca de Itaguaí. Criou-se a comarca de Magé, para
se satisfazerem as necessidades da eleição em Itaguaí. O Sr. D. Luiz foi nomeado
para a nova comarca de Itaguaí um digno juiz municipal da Corte.
Nessa ocasião, se disse que o nobre ex-Ministro apresentara o indivíduo
que aqui designei; mas, que, não podendo obter essa nomeação, depois de muitos
rodeios a que foi levado, tivera de nomear um digno substituto do juiz municipal
para preenchimento da vaga da Corte. O nobre ex-Ministro declarou que tinha feito
a nomeação a pedido do nomeado.
O Sr. Paranaguá - Apoiado. Devo ter em meu poder uma carta que ele me
dirigiu, solicitando essa nomeação.

O SR. OTTONI - Tinha escri~o a V. Exa. com muita antecedência, dizendo que aceitaria esse ou outro lugar na Corte, mas não contava mais com tal nomeação, que o surpreendeu.
O Sr. Paranaguá - Se ele é homem de honra, como creio, não pode negar
esse fato; e, sendo nomeado, foi agradecer-me.

O SR. OTTONI -Decerto, deveria agradecer a sua nomeação.
O Sr. Paranaguá - Não foi indicado nem lembrado por pessoa alguma.
Nomeei-o, porque entendi que era um ato de justiça.

O SR. OTTONI - Eu estava na obrigação de dar esta informação ao nobre
ex-Ministro.
O Sr. Paranaguá - Ficou talvez surpreendido com a nomeação, supondo
que não se faziam estas coisas sem empenho; mas, repito, nomeei-o sem insinuação
de pessoa alguma. Pratiquei um ato de justiça, que o admirou, sem dúvida, porque
não conhecia o meu caráter.
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O SR. OTTONI ~ Eu e o digno magistrado rendemos homenagem ao caráter de V. Exa., mas não foi ele nem eu quem inv'entou estas notícias. O nobre Ministro deve saber de onde vêm elas.
Voltando à nomeação dos juízes de direito, eu acreditava que, quando se
trata de melhorar a sorte dos magistrados, é preciso tomar-se em consideração a
desses magistrados, que não sei como classifique, não sendo juízes de direito avulsos; porque, enfim, estão nas suas comarcas e, assim, são juízes de direito, mas juízes de direito de uma categoria especial, e que, por uma indução rigorosa, derivada
das repetidas exclusões que os têm ferido, creio que posso dizer jamais serão desembargadores. Tais juízes não podem ter, nas respectivas comarcas, a menor força moral para poderem administrar justiça. No entanto, um juiz de direito, que julga singularmente, pode fazer, como tal, males muito maiore.s do que o magistrado de um
tribunal coletivo superior, onde os seus defeitos acham corretivo nas boas qualidades dos seus colegas.
Em todo caso, era preciso que o nobre Ministro nos dissesse se pretende
contemplar estes juízes, na longa ·lista de aposentadorias que S. Exa. medita, e a
que claramente se tem referido nos seus discursos.
Devo, desde já, prevenir o nobre Ministro que hei de estudar cuidadosamente o seu ato, hei de procur'ar informar-me se indivíduos sobre quem tenham pesado as mais sérias acusações, quer nos lugares da relação, quer nos lugares de juízes de direito, ficam seguros contra a aposentadoria, em razão de intimidades de
partido ou de família, enquanto outros, talvez por simples desafeições ou por informações inexatas, tenham de ser vítimas.
Eu tenho de ponderar ao nobre Ministro que o seu ato está, por antecipação, no domínio público. Digo-o, para que o nobre Ministro reflita nas observações sérias que ele pode suscitar. Dizem uns que somente serão aposentados magistrados dos tribunais superiores. Haverá, neste caso, clamorosa injustiça, e o fato, a
dar-se, poderá ser interpretado como filho do desejo de abrir espaço para os amigos,
por mais dignos que sejam.
E, em tais circunstâncias, Sr. Presidente, cresce de importância um ato do
nobre Ministro da Justiça que, já nesta Casa, foi moralizado. Falo da anulação, por
decreto, de uma aposentadoria aprovada por lei, nomeando-se novamente juiz de
direito e aposentado e, o que é mais, ordenando-se que ele ocupe, na escala dos juízes de direito, a posição da antigüidade que tinha, quando foi aposentado.
O Sr. Viria to - O Sr. Vieira da Costa padecia, então, e hoje está de perfeita
saúde.
O SR. OTTONI - Sim, senhor, sei que assim é, e bem aproveitado foi o
Sr. Dr. Vieira da Costa, visto que tem saúde e é um íntegro magistrado. Mas, a questão é se um decreto revoga uma lei, e se o Supremo Tribunal de Justiça, na classificação desse novo magistrado, devia atender à prescrição do decreto da sua reintegração, que garante ao reintegrado a antigüidade de escala que lhe competia, antes
de aposentado. Acredito que o Supremo Tribunal de Justiça estaria no seu direito,
classificando esse digno magistrado como o mais moderno, porque o é. Já quero
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admitir que a aposentadoria que lhe foi concedida, por uma lei, pudesse ser anulada
por um decreto do Poder Executivo, mas não posso entender que esse decreto fosse prejudicar a todos os juízes de direito, nomeados depois da aposentadoria do Sr.
Vieira da Costa.
Mas, Sr. Presidente, eu trouxe o fato à Casa, para considerar o seu alcance
como precedente. Nós sabemos que há um grande número de magistrados aposentados, ou porque eram doentes ou por outros motivos. Se passa o precedente de que
um simples decreto pode anular estas aposentadorias, e colocar os magistrados respectivos na posição da antigüidade que tinham, quando foram aposentados, seguese que muitos podem vir preterir os magistrados efetivos, que têm prestado serviços, mas que são mms modernos e, assim, os que se aposentaran1 para evitar o trabalho das comarcas vêm a ter preferência para entrar nos tribunais superiores. O
nobre Ministro da Justiça mesmo está neste caso: foi aposentado como doente que
era, mas os seus incômodos de saúde passaram. S. Exa. pode entregar-se á vida ativa
de inspetor da alfândega da Corte, e, por conseguinte, por maioria de razão, poderá
também voltar para a magistratura, por um decreto.
O Sr. Ministro da Justiça - Não creia que estabeleci o precedente, para me
aproveitar dele. Fique a minha palavra dada em público: em caso algum, pretendo
voltar para o serviço da magistratura.
O SR. OTTONI -Mas, podem voltar muitos que estão no caso de V. Exa.,
e serem assim prejudicados os direitos adquiridos por um grande número de magistrados. Portanto, agora que se trata de abrir espaço nas regiões superiores do Poder
Judiciário, é preciso que tudo isto seja tido na devida consideração.
Sr. Presidente, .eu não duvido que o simples direito que têm as partes ofendidas e a Promotoria pública de acusarem os magistrados prevaricadores seja insuficiente garantia para os interesses gerais. Mas, o que deploro é que o corretivo conta
a independência e perpetuidade dos magistrados, que estava consignado no Ato
Adicional, fosse nulificado pela interpretação.
Parece-me que, no Ato Adicional, estava consignada, originariamente, a
doutrina que vigora nos Estados da União Americana. Podem as assembléias desses
estados demitir os magistrados por causa política, ou por motivos extralegais e extraordinários. Mas a interpretação dada ao nosso Ato Adicional restringiu este direito, que me parecia amplo, e d~clarou as Assembléia Provinciais simples tribunais ordinários de justiça, para Julgarem os magistrados, em certos e determinados casos.
Talvez que fosse uma medida conveniente restituir às assembléias os direitos políticos que elas tinham, e que não sei que tenham produzido maus efeitos, na União
Americana, contra os abusos dos magistrados.
O Sr. Sérgio de Macedo - Os Estados da União Americana não têm poder
algum sobre a magistratura federal. Eles são soberanos e legislam sobre a organização judiciária e administração de justiça, dentro do respectivo Estado, mas nada
têm com os tribunais, juízes e legislação federal. Entre nós, a magistratura é geral,
é imperial, não é provincial.
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O SR OTTONI -É a distinção que se pretendeu fazer, ou se fez por meio
da interpretação, mas que não estava no Ato Adicional primitivo, pois que lá se determina que os magistrados estão debaixo da jurisdição das Assembléias Provinciais.

O Sr. Viriato - V. Exa. considerava isto condição de independência da
magistratura?
O SR. OTTONI - Sim, Senhor, e pelo menos de garantia para o povo.

O Sr. Viria to - Pois eu, não.
O SR. OTTONI - São modos de pensar.

O Sr. Viriato - Ficava a magistratura dependente das assembléias provinciais.
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SOBRE ESTRADAS: A DE FERRO D. PEDRO 11; A DE RODAGEM UNIÃO
E INDÚSTRlA., ENTRE OUTRAS

Sessão de 5 de agosto de 1862
O SR OTTONI (Movimento de atenção.) - Sr. Presidente, vou entrar na
discussão do artigo que está sobre a mesa, a respeito da Companhia União e Indústria e, talvez, de algum outro da mesma natureza.
Creio não estar muito distante das opiniões que, acerca de concessões à
Companhia União e Indústria, manifestou o nobre orador que acaba de sentar-se.
O nobre deputado, impugnando o artigo apresentado pela Comissão, declarou,
entretanto, que não teria a menor dúvida, acompanhando as opiniões de outro nobre deputado que requerera o adiamento deste artigo, de conceder à Companhia,
em simples doação, o empréstimo de 6.000:000$ por que se responsabilizou o
Governo, e restituir à Companhia o exclusivo do trânsito que ela teve em sua origem.
O Sr. Martim Francisco - Apoiado.
O SR. OTTONI - Essa conclusão vai em inteiro desacordo com o artigo
aditivo, o qual aconselha, de algum modo, a encampação do contrato da Companhia, ficando esta, unicamente, como companhia de transportes, proprietária de
carros, e indo explorar o custeio da estrada, doravante, propriedade do Governo.
A conservação da estrada há de ser conforme se estipular com o Governo.
Ora, eu bem sei como é que o Governo conserva as suas estradas, bem sei
como ele costuma encampar contratos, para entregar as obras ao abandono. (Apoiados.) Não quero, de maneira alguma, que o Governo vá fazer com a estrada União
e Indústria o que tem feito com as estradas do Mucuri, cujo contrato encampou,
contra o meu voto, tendo-me eu de submeter sem remédio, porque eu não podia
lutar com o Governo.
No Mucuri, Sr. Presidente, o Governo, em vez de encampar para aproveitar, encampou para destruir, deixando o norte da Província de Minas inteiramente
abandonado (apoiados), deixando que se volte para as antigas estradas· de 160 léguas, nas costas de bestas, o trânsito das mercadorias que, do Rio de Janeiro, iam
pelo Mucuri para o norte de Minas, andando, somente em carros ou nas costas de
bestas, 50 léguas. (Apoiados.)
Certo, pois, de que, se o Governo encampar o contrato da estrada União e
Indústria, há de abandoná-la; certo de que não haverá Ministro que tome a responsabilidade de gastar o mesmo que a Companhia tem gasto, nestes últimos anos, com
a conservação daquela estrada, porque leio em os seus relatórios que essa despesa
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de conservação excede de 200:000$ por ano (apoiados);· também não quero que
o Governo, para servir a interesses particulares, vá despender grandes somas, fazendo-se proprietário daquela estrada.
Senhores, eu quero a estrada União e Indústria, porque essa estrada corresponde a uma grande necessidade pública. E, como quero essa estrada, desejo que a
Companhia continue a viver. Conhecidos os fins de utilidade geral, talvez possamos
chegar a um acordo sobre os meios.
Eu vou expor, com toda lealdade, as minhas idéias.
Primeiramente, peço à Câmara que me permita dizer duas palavras arespeito dos fins, da utilidade e da origem da Companhia União e Indústria.
Data a organização desta companhia do ano de 1852. Havia passado nas
compras a memorável lei de 26 de jUnho que, daqui a alguns lustros mais, há de ser
devidamente apreciada e considerada, talvez, como o ato legislativo mais importante
que o Parlamento brasileiro tenha decretado. (Apoiados.)
O nobre autor e fundador da Companhia União e Indústria acreditou que
tínhamos Governo, acreditou que a lei de 26 de junho de 1852 ia ser executada.
Imaginou as locomotivas chegando, como poderiam ter chegado, em quatro ou em
cinco anos, às margens do Pararba, ponto de partida da estrada que delineou como
um ramal da estrada de ferro D. Pedro li. É daqui, Sr. Presidente, que data a principal dificuldade, a causa primordial dos embaraços da Companhia União e Indústria.
O nobre fundador da empresa entendeu que ia fazer um ramal da estrada
de ferro D. Pedro II para o interior de Minas. Não digo só para o interior de Minas.
Imaginou que, continuador da estrada de ferro D. Pedro 11, ia levar às margens do
S. Francisco as comunicações da Capital do Império e, dali, estendê-las a todo o
:-.iorte do Brasil, porque, chegando a estrada União e Indústria ao seu ponto terminal, à barra do rio das Velhas, onde o rio S. Francisco é já navegável por vapores
de grande lotação, para ser o grande elo da união do Império, não tem mais que
esperar senão que a estrada de ferro de Água Preta chegue às vizinhanças da cachoeira de Paulo Afonso, ou que a cachoeira de Paulo Afonso seja contornada por alguma estrada que comunique o alto S. Francisco com o Penedo, nas Alagoas.
A idéia originária da Companhia União e Indústria era, portanto, uma
idéia grandiosa.
Ainda hoje, se escreve e se diz que a aspiração principal da estrada de
ferro D. Pedro li é o rio S. Francisco, e diz-se isso com verdade. Mas, se a aspiração da estrada de ferro D. Pe:dro Il é o rio S. Francisco, o caminho não somente
mais curto como, também, o mais proveitoso para ir até ali é a estrada Urüão e Indústria, como insignificantes modificações do seu alinhamento, pri..rnitivamente
ideado. (Apoiados.)
Sr. Presidente, quando o nobre autor da empresa União e Indústria pediu
os privilégios que lhe foram concedidos, estava já armado com informações precisas, com estudos importantes a respeito do alinhamento e continuação da estrada
de ferro D. Pedro li, porque outra coisa não é a estrada União e Indústria. Tinha
conhecimento dos estudos que, de ordem do Governo, tinha feito, da baía de
Niterói até a barra do rio das Velhas, o engenheiro Fernando Halfeld.
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No seu relatório de 1854, o nobre ex-Ministro do Império, Sr. Conselheiro Pedreira, faz menção das informações que obteve desse engenheiro, assegurando que uma estrada, a partir de Barbacena, descendo pelo vale de Paraopeba e
passando para o vale do rio das Velhas, chegaria, com 70 léguas, à barra do rio das
Velhas.
Diz esse relatório do engenheiro Halfeld, e muitas outras informações confirmam que, para uma estrada de trilhos, o alinhamento melhor será na continuação
do vale do Paraopeba. Ora, Sr. Presidente, o vale do Paraopeba é um dos vales mais
ricos e preciosos que tem a Província de Minas. (Apoiados.)
O rio Paraopeba é o principal afluente do rio S. Francisco e suas cabeceiras vêm, não muito longe de Juiz de Fora, entestando a leste de Queluz com as
cabeceiras do Piranga.
·
Para chegar ao vale do Paraopeba, muito nas vizinhanças de Queluz e do
Ouro-Preto, temos a estrada União e Indústria, já feita até Juiz de Fora. Daí, deve
seguir, diretamente, para o S. Francisco, em vez de tomar o caminho primordialmente delineado, por Barbacena. Barbacena, S. José, S. João e Formiga podem ter
um ramal que venha a Juiz de Fora, e informo à Câmara que a Assembléia Legislativa de Minas tem recebido representações das Câmaras Municipais, solicitando a
decretação deste ramal por conta, exclusivamente, dos cofres provinciais, e sem auxílio algum dos cofres gerais. Assim, a estrada União e Indústria poderá abstrair
interesses que, talvez, chamem provinciais, dessas importantes localidades, e prosseguir, exclusivamente, como estrada geral, o que é na realidade, não só porque comunica a Província de Minas com a do Rio de Janeiro, mas também porque, como
continuação da estrada de ferro D. Pedro 11, comunicará a Capital com todo o Norte do Império. Note bem a Câmara que daquela parte da estrada, que não é geral,
a Província de Minas toma neste momento a iniciativa, porque nunca a Província
de Minas andou mendigando socorros aos cofres gerais (apoiados) para as suas obras
provinciais. Isto quer dizer que, de Juiz de Fora em diante, a estrada traçada, por
Barbacena, pela companhia União e Indústria vai ser um ramal provincial, feito à
custa dos recursos da Província. Assim pode, de Juiz de Fora em diante, ficar livre
a Companhia para traçar a estrada geral até o S. Francisco. Esse alinhamento, que
eu quisera que a Companhia fizesse de acordo com o Governo, entra pelos olhos a
quem conhece um pouco as localidades, atravessando terrenos cultivados que,
atualmente, já produzem café e constribuem com o seu contingente para a renda da
estação de Juiz de Fora.
Já a administração da Companhia União e Indústria, lançando inteligentemente suas vistas sobre o Rio-Novo em direção a que aludo, começou para lá um
ramal, que é a estrada principal, seguindo pelo vale do Rio-Novo e Piranga até o
Paraopeba, e daí até o Pirapora.
Sr. Presidente, os conhecimentos que tenho de algumas dessas localidades,
e as informações dadas por engenheiros e autoridades a que me tenho referido, me
convencem de que não há melhor caJninho para o rio S. Francisco senão o prolongamento da estrada União e Indústria, pelo Rio-Novo e Paraopeba.
Tem-se pretendido, Sr. Presidente, que a estrada de ferro D. Pedro II não
deve ir procurar, pelo vale do Paraopeba, pelo vale do Pomba ou pelo da Paraibuna
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(Rio-Novo) o rio S. Francisco, mas sim contomeando as cabeceiras do Rio-Grande.
Esta idéi<, já foi condenada pelo Governo e pela diretoria da estrada de ferro D. Pedro II, e só poderia hoje ter cabimento se, acaso, se suspendessem os trabalhos da
3\1 seção da estrada de ferro D. Pedro II, que, felizmente, estão em andamento.
Duas palavras serão bastantes para provar que, se, com efeito, o rio S.
Francisco é uma das principais aspirações, como é, da estrada de ferro D. Pedro II,
o caminho para o rio S. Francisco não pode ser pelo vale do Rio-Grande, como se
tem pretendido. Para isto, basta referir-me às informações que têm todos os meus
nobres colegas, deputados por Minas, inclusive, mesmo algum que não está presente
agora, que impugnou a 8\1 seção da estrada de ferro D. Pedro II, pensando que ela
não interessava à nossa Província.
Querem os partidistas do caminho de S. Francisco, pelas cabeceiras do RioGrande, que parta este da 4\1 seção da estrada de ferro D. Pedro II, no ponto dos
Quatis, à margem do Parafba, e que, daí, demande a vila de Lavras. Ora, dos Quatis
a Lavras, segundo os dados dos advogados dessa estrada, trinta léguas são de distância.

Um Sr. Deputado - Vinte e cinco.
O SR. OTTONI - Mantenho a minha afirmativa. Mas, ainda que fossem
25, ver-se-á que a conclusão é a mesma. De Lavras até o ponto onde se diz que deve
ser deixado o vale do Rio-Grande, para passar-se ao S. Francisco, são ·cerca de 40
léguas; aqui temos, pois, 70 léguas, dos Quatis às cabeceiras do rio S. Francisco.
Mas, Sr. Presidente, o rio S. Francisco, segundo se pode ler nos compêndios de geografia, por exemplo, no do Sr. J. J. da Rocha, e que está de acordo
com as nossas informações oficiais, tem, de curso, 500 léguas. Pelo relatório último de Halfeld, vê-se que, das cachoeiras do Pirapora ao oceano, há 382 léguas.
Abatendo-se essas 382 léguas das 500, ficam 118 léguas. Por conseqüência, da cachoeira do Pirapora às cabeceiras do rio S. Francisco, pelo leito do rio, há 118 léguas. Pela estrada, segundo me diz um nobre colega, por aquele círculo que conhece, essas localidades têrn 82 léguas por caminhos existentes, mas não precisou bem
qual era o ponto das cabeceiras do rio S. Francisco.
Aceitando as 82 léguas que dá o nobre Deputado, serão 152 léguas da estrada de ferro D. Pedro li, do ponto dos Quatis até a cachoeira de Pirapora. Ora,
pela medição do engenheiro Halfeld, sobre que se baseou a incorporação da estrada
União e Indústria, são I 04 léguas do Paraibuna ... - não digo bem, do porto da Estrela à barra do rio das Velhas.
·
Abatendo cerca de 20 léguas, da Estrela à interseção da estrada de ferro
com a União e Indústria, ficarão 84 léguas, isto é, a distância da interseção da estrada de ferro D. Pedro II com a estrada União e Indústria, à barra do rio das Velhas, pela medição de Halfeld, sendo de 84 léguas. Note-se que, havendo 7 léguas da
barra do rio das Velhas à cachoeira do Pirapora, deve-se diminuir das 84 essas léguas, e ficaria a distância de 77 léguas da interseção da estrada de ferro com a da
União e Indústria ao Pirapora. Temos, pois que, por um lado, isto é, pelo RioGrande, da estrada de ferro D. Pedro II ao rio S. Francisco, navegável a vapores, isto
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é, no Pirapora, são 152 léguas. E que por outro lado, isto é, pelo alinhamento provável do Rio-Novo e Paraopeba, a distância da estrada de ferro D. Pedro li ao rio
S. Francisco, navegável, isto é, a Pirapora, são 77 léguas.
Está, portanto, claro qual é o caminho mais curto.
Eu sei, Sr. Presidente, que nas estradas de ferro nem sempre a linha reta é
o mais curto caminho que há de um ponto a outro. Diversas considerações obrigam a desprezar o caminho retilíneo para procurar, antes, um rodeio. Os interesses
já criados e as vantagens que pode produzir o trânsito das estradas são considerações que atuam além de outras, quando se trata de sua construção. Mas, se acaso
considerarmos o prolongamento da 3'fseção da estrada D. Pedro li pelo vale do RioNovo ...
(Há um aparte.)
Falo só do Rio-Novo, porque o alinhamento até Juiz de Fora já está feito,
e é a atual estrada da Companhia União e Indústria. Está verificado que não há meio
de ir uma estrada do vale do Paraíba ao do rio S. Francisco, sem atravessar as cabeceiras do Rio-Grande ou do rio Doce. A estrada União e Indústria, como foi primitivamente delineada, contornava, por Barbacena, as cabeceiras do Rio-Grande, para
ir ganhar o Para1ba. Mas, em toda essa extensão, cumpre confessar que cortava terrenos acidentados e campos estéreis. Mas, se, de Juiz de Fora, subindo pelo RioNovo, confluente do Paraibuna, e vencendo a cordilheira das Mercês de Pomba, ganhar-se o vale do Piranguinha, confluente do rio Doce, daí se passará, facilmente,
para o vale do Paraopeba, nas vizinhanças de Queluz. A serra da Mantiqueira, nas
vizinhanças de Barbacena, se ramifica, destacando-se da Cordilheira Geral para leste
o ramal das Mercês, entre o qual e o que segue para o norte, corre o Piranguinha.
Esta divisão da cordilheira achata-se e torna ali o terreno menos acidentado. Porém,
o mais importante é que a estrada União e Indústria, seguindo esta direção, vai encontrando, seguidamente, terrenos férteis, desde o vale principal do Paraibuna até
o Rio-Novo e Piranguinha. Por toda essa extensão, há fazendas de café que são, já
hoje, a principal freguesia da estação de Juiz de Fora.
Vê-se, pois, que todo este prolongamento da 3<;1 seção da estrada de ferro
D. Pedro li é caminho útil, e que pagará, desde o seu assentamento, a despesa dos
trilhos, sendo o mais razoável caminho para ir ao S. Francisco, que aí está, a pouco
mais de 20 léguas de Juiz de Fora, representado pelo seu mais importante confluente mineiro, que é o Paraopeba. Agora, Sr. Presidente, V. Exa. me há de dar licença,
para descer pelo Paraopeba, percorrendo numerosos municípios agrícolas, que,
apesar de muito produzirem, nada exportam, em razão do alto preço dos fretes.
Todo o vale do Paraopeba é assim.
O Sr. Cruz Machado -É um dos mais ricos torrões para a agricultura.
O SR. OTTONI - Em Minas, se costuma dizer "terras como do Parao·
peba". Assim, a estrada de ferro D. Pedro li, prolongando-se pela estrada União e
Indústria, pelos pontos que indiquei, vai atravessando os municípios do Paraibuna,
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aproxima-se e atravessa, mesmo nas Mercês, o município do Pomba, o de Barbacena ...

Um Sr. Deputado - O do Mar de Espanha.
O SR. OTTONI - Sim, o do Mar de Espanha, que fica mais embaixo. Ganhando o Paraopeba, atravessa pelo meio o município de Queluz e, em seguida, na
margem direita do rio, até o município do Rio-Preto, o do Bonfim, o do Sabará,
o de Santa Luzia, o de Santa Quitéria e o do Curvelo. Na margem esquerda, tem o
Paraopeba o município de São José, de São João d'El Rei e cuido que da Oliveira,
o do Pará, o das Dores do Indaiá e de Pitangui. Servirá, igualmente, a estrada, pelo
Paraopeba, aos municípios da Formiga, de Tamanduá, de Piumi e de Bambuí. (Há
um aparte.)
O nobre Deputado não pode negar que do município da Formiga se faz o
comércio pelo rio S. Francisco, sendo até uma das indústrias desse importante município a construção de canoas, que descem até a barra do rio das Velhas. Com os
mantimentos que abundam, carregam-se as canoas, que descem pelo rio S. Francisco, mesmo através de algumas cachoeiras, e vão negociar para Pitangui e a barra
do rio das Velhas. Como a navegação do alto S. Francisco tem suas dificuldades, sobretudo para a subida, e há, em Formiga e municípios adjacentes, riqueza de madeiras, e as construções de canoas são muito fáceis, a regra é que os indivíduos que vão
mercar para o baixo S. Francisco vendem, também lá, as canoas, conjuntamente
com os gêneros.
O Sr. Cyrillo -É exato.

O SR. OTTONI - Descem embarcados e voltam a pé ou a cavalo. Já se vê,
portanto, que a estrada União e Indústria, aliás, prolongamento da 3<;1 seção da estrada de ferro D. Pedro li, vai servir também a esses municípios.

(Há um aparte,)
Eu não digo que este ramal sirva a toda a província; não digo que sirva,
por exemplo, a Campanha, que lhe fica a uma distância de mais de 100 léguas. Só
trato dos municípios que não têm uma distância maior que 20 a 30 léguas do Paraopeba.

O Sr. Cruz Machado - Tem falado de municípios que a estrada do Paraopeba serviria, próxima e imediatamente.
O SR. OTTONI -Apoiado. Estava-me ocupando das comarcas e municípios que interessam ao alto S. Francisco. E tenho-me ocupado, mais em detalhe,
deste objeto, para mostrar ao meu ilustrado amigo, Deputado pela Bahia, que não
estava bem informado, quando fundamentou o seu adiamento, dizendo que a estrada de ferro D. Pedro li, dirigindo-se ao mesmo vale, havia de inutilizar a estrada
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União e Indústria. A parte da estrada União e Indústria que tem de ser muito prejudicada pela estrada de ferro D. Pedro II são somente as 12léguas aquém-Paraíba, em
cuja construção houve erro da Companhia e do Governo. Mas, a estrada União e Indústria, além-Pararba, que é a que foi primitivamente projetada, tem grandes destinos, não sendo uma obra provincial, mas uma estrada industrial e política, o complemento da 3'.1 seção da estrada de ferro D. Pedro II. E, se não estivesse em construção, cumpria fazê-lo o quanto antes, como bem disse, em aparte, o meu nobre
colega, Deputado pelo 59 círculo, residente no Serro.
Sr. Presidente, é preciso conhecer, é preciso que a Câmara faça algum
estudo sobre o que é o alto S. Francisco. O alto S. Francisco é uma região das mais
abençoadas e preciosas que há no Brasil. (Muitos apoiados.)
A estrada, que há de ser de ferro, a União e Indústria, é o prolongamento
da estrada de ferro D. Pedro li, que, chegando até o Pirapora, imediatamente fará
valer uma riqueza extraordinária de produtos de todos aqueles sertões. (Apoiados.)
Por que não vem a este mercado algodão, em tal quantidade, que possa
fazer concorrência ao dos Estados Unidos? Porque não temos estradas que o conduzam. (Muitos apoiados.)
Da cachoeira do Pirapora, onde começa a grande navegação do rio S. Francisco, se transporta a produção mineira até o Juazeiro.
O Sr. Saraiva - Em geral, os sertões da Bahia seriam férteis, se houvesse
estações regulares.
O SR. OTTONI -No alto S. Francisco, as estações são regulares, e aí não
se encontram, como em outros sertões, vastos espaços de campos pedregosos e sem
água.
Os sertões do alto S. Francisco salvaram a vida à boa parte da população
dos sertões da Bahia, durante a última seca. Mesmo em tempos ordinários, o alto
S. Francisco é o celeiro dos vizinhos.
O Sr. Saraiva - Está confirmando o que eu disse.
O SR. OTTONI -Já, atualmente, há um comércio de importância em barcos que carregam 2 e 3.000 arrobas, da barra do rio das Velhas e daJanuária, e que
vão vender os gêneros da agricultura min"eira, nos sertões da Bahia, a troco de sal
fabricado nas salinas de Santo Sé e Juazeiro. É este quase o único gênero que o alto
S. Francisco vai buscar no baixo S. Francisco; digo baixo S. Francisco, referindo-me
à Bahia, até a cachoeira de Paulo Afonso, porque o verdadeiro baixo S. Francisco é
do das Piranhas para o mar. Também do município do Paracatu se faz comércio
com os ribeirinhos do S. Francisco. Do porto do Buriti, no rio Paracatu, distante
apenas nove léguas da cidade do Paracatu, atualmente se transportam os produtos
da cana, para se vender nos sertões da Bahia.
(Trocam-se apartes entre o Sr. C. Madureira e o Sr. Cruz Machado.)

702

O rio S. Francisco não é somente nas 282 léguas que há da cachoeira do ·
Pirapora até a do Sobradinho que se presta à navegação. Dentro da Província de
Minas, além da navegação do Paracatu, há a do Urucuia, do Rio-Verde, do Carinhanha, sendo que a confluência do Urucuia e Paracatu dista menos de 40 léguas do
Pirapora, e a confluência do Rio-Verde e Carinhanha, menos de 80 léguas. Sete léguas abaixo da Cachoeira, desagua o rio das Velhas, que dá navegação de mais de
30 léguas, havendo-se já construído um vapor, perto da cidade do Sabará, que navegou todo o rio. Do Pirapora para cima, há o Paraopeba e o Pará, mais difíceis
para a navegação. Admitindo, porém, o serviço das canoas, há o rio do Sono e o
Abaeté, cujo regirnem ignoro, e há finalmente o alto S. Francisco que, do Pirapora
até os municípios da Formiga e Bambuí, já presta, atualmente, serviço à navegação
e ao comércio, como já expliquei.
Vê-se, pois, que uma estrada que ligasse a Capital do Império com a cachoeira do Pirapora iria criar um centro de comércio de exportação e importação extraordinário (apoiados), porque é nesse ponto aonde pode convergir a navegação de todos os confluentes do rio S. Francisco. Teríamos, só dentro da Província, 90 léguas de grande navegação da cachoeira do Pirapora à extrema da Província de Minas c_om a da Bahia, no Carinhanha. Teríamos 25 léguas de navegação do
Paracatu, 32 léguas do Urucuia, 20 do Carinhanha, 25 do Rio-Verde, 35 do rio das
Velhas, e, fmalmente, obstruindo a navegação do Paraopeba, Pará, rio do Sono e
Abaeté, mais 70 léguas, pelo menos, do Pirapora ao Bambuí, no próprio S. Francisco. É, como vê a Câmara, uma extensa rede de comunicações fluviais de mais de
300 léguas, atualmente navegáveis, por ajoujos e canoas, carregando centenares de
arrobas, cada uma.
Territórios desta importância não devem atrair a atenção da AssembléiaGeral, para levar-lhes a vida e o comércio, sobretudo, quando estes pontos que acabo de descrever, com o valor que realmente possuem, são o caminho por onde a
Capital do Império pode ligar suas comunicações com todo o Norte do Brasil?
(Muitos apoiados.)
Por conseguinte, Sr. Presidente, não se trata - e seja dito isto em resposta ao meu nobre amigo, Deputado pela Bahia, que ontem falou - de uma pretensão
da Companhia da estrada União e Indústria, não se trata de favorecer uma companhia da Província de Minas, quando outras províncias têm tido companhias abandonadas. A Companhia União e Indústria não é uma companhia provincial. Quando ela se empreendeu, foi para ser uma estrada geral, e estrada que tem grande futuro no País, sendo a continuação da estrada de ferro D. Pedro 11. (Apoiados; muito
bem.)

·

Eu disse, Sr. Presidente, que o autor desta bela idéia, a da estrada que ligasse a D. Pedro 11 com a parte navegável do rio S. Francisco, tinha sido contrariada pelo Governo, desde o seu princípio ...

O Sr. Ferreira Lage -Apoiado.
O SR OTTONI - . .. assinalarei os motivos posto que não conhecidos de
toda a Câmara.
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O Governo, armado com a Lei de 26 de junho de 1852, quando tudo facilitava a organização de uma companhia poderosa, quando a Inglaterra pedia, como
agora, que lhe vão tomar dinheiro a prêmio, oferecendo-o a 2 1/2% ao ano, quando
não faltava quem organizasse companhia com capitais ingleses, sem outra garantia
que não fosse a dos 5% (apoiados}, em vez de cumprir o seu dever, envolveu-se em
chicanas de preferências de empresários, e não sei que mais, mistificou alguns que,
em boa fé, concorreram à hasta pública, e não quis que eles se aproveitassem dos
capitais que estavam desempregados no Rio de Janeiro, e que lá foram construir as
estradas de ferro de Portugal.
Sr. Presidente, havia empresários que estavam certos de que organizariam
uma companhia brasileira, e que, ao menos, levantariam fundos para a 1~seção,
que é o que se fez em 1856; e, com mais facilidade, se faria em 1852, quando a taxa
dos descontos na praça do Rio de Janeiro era de 4%, porque estava desocupado e
nos era oferecido o dinheiro que lá foi construir as estradas do Porto e de Lisboa.
Mas o Governo, então, por má vontade não direi, mas por falta de confiança nesses empresários, arredou-os depois de os ter chamado à hasta pública. Arredou-os por incompetentes, e não me queixo disso nem dos meios tortuosos por que
a coisa se fez. Queixo-me de que não se houvesse contratado com qualquer dos outros que apareceram, e que, de adiamento em adiamento, se demorasse a organização
da companhia, por um espaço de quatro anos.
É este um pecado de que, dificilmente, se pode remir o Ministério de
1852.
Mas, Sr. Presidente, vejamos o que resultou deste grande erro, ...
O Sr. Crnz Machado - O que costuma resultar da inércia do nosso Go-

vemo.
O SR. OTTONI - ... em relação à Companhia União e Indústria. Naqueles
quatro anos, podia ter chegado ao Para1ba a estrada de ferro, e, então, começaria
simultaneamente a funcionar a estrada União e Indústria, como fora ela projetada,
do Para1ba a Juiz de Fora, e a Barbacena. Pronto o ramal da União e Indústria, e
não encontrando a estrada de ferro no Para1ba, ficava inutilizada e morta, porque
não era admissível receber cargas para os carros, em Juiz de Fora e vir baldeá-las,
outra vez, para as tropas, no Para1ba. A demora da organização da companhia da
estrada de ferro, demora de que era único culpado o Governo, foi fatal à Companhia União e Indústria.
O Governo, por imprevidência, deixou falhar a hipótese com que a Companhia, muito legitimamente, tinha contado. E, desse primeiro erro, vem o estado
de ruína da Companhia.
Nesse estado de coisas, tratou-se de ligar a parte feita da estrada União e
Indústria com a estrada de Petrópolis, e a de ferro Mauá. Em vista da demora da
estrada de ferro D. Pedro li, eu acharia razoável que o Governo facilitasse os meios
de haver uma estrada provisória da Para1ba até Petrópolis, a fim de dar saída aos
produtos mineiros que a União e Indústria traria de Juiz de Fora. Mas, na execução
desse pensamento, houve outro erro -digo-o com toda a franqueza, e peço ao meu
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nobre colega que o releve -, principalmente, da parte da administração da companhia. Em vez de um caminho provisório, fez-se uma estrada que pode servir de estrada-modelo às melhores estradas da Europa. (Muitos apoiados.)
O Sr. Ferreira Lage -A estrada foi construída de acordo com o contrato
com a Província do Rio de Janeiro.

O SR. OTTONI - Segue-se que o erro foi do contrato; mas, cuido que,
também, no modo por que foi feita a estrada.
O Sr. Ferreira Lage - E que já foi confessado.

O SR. OTTONI - Eu sei, Sr. Presidente, que os erros não pertencem só ao
nobre Deputado. (Apoiados.) A Província do Rio de Janeiro impôs-lhe condições
duras, e o Governo-Geral também não ficou atrás ...
O Sr. Ferreira Lage - Se houve imprevidência da minha parte, muito mais
houve da parte do Governo.

O SR. OTTONI - O Governo fazia aceitar o que se lhe dava e dizia "depois veremos". Eu sei bem como isso é. Ainda há dois anos, a mesma farsa se pretendeu representar comigo; dizia-se-me: "é verdade que vos arruinilis, mas vós vos
arranjareis depois"! Eu, antes, quis cortar todas as dificuldades do que ficar em semelhante posição, e me felicito por isso. (Apoiados.)
Porém, Sr. Presidente, há documentos autênticos pelos quilis a Câmara pode
ver até que ponto a Companhia União e Indústria foi acoroçoada pelo Governo.
Como disse o nobre Deputado pelo 6<? distrito, gravaram-se em mármore
palavras comemorativas, de cuja responsabilidade o Governo não pode declinar.
Cumpre, também, chamar a atenção da Câmara para um ponto: a administração da Companhia, muito em tempo, reconheceu que ia mal, e que, se continuasse, havia de arruinar-se. Apelou para o Governo, sugerindo-lhe uma solução que
tudo facilitava. Pediu petmissão para fazer, apenas, uma estrada milis ligeira, em que
se assentassem trilhos.
O Sr. Cruz Machado - Mas o Governo impediu.

O SR. OTTONI - O Governo não assentiu, quis uma estrada aperfeiçoada. (Apoiados.) Portanto, o Governo é, em grande parte, responsável por tudo quanto há de erro que eu reconheço nos grandes aperfeiçoamentos da estrada aquémParaíba.
É, sem dúvida, pelo pleno conhecimento que tem destes fatos que os nobres Deputados que impugnaram o aditivo declararam que não havia a menor dúvida em abrir o Governo mão dos 6.000:000$ que tinha garantido para a Companhia União e Indústria.
O Sr. Martin Francisco - Eu o disse por minha conta.
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O SR. OTTONI -Já se vê que, nesta opinião do nobre Deputado que me
precedeu, não há senão a mais perfeita eqüidade, eqüidade no sentido que lhe deu
o nobre representante de Minas, presidente da estrada de ferro D. Pedro II - proporção aritmética.
Eu, portanto, entraria nas idéias do nobre Deputado que me precedeu,
consignando-as em uma emenda, se viesse preparado para fazê-lo. Exponho somente
o meu pensamento, e deploro que o Governo não esteja presente (apoiados), q\le
não esteja presente o nobre Ministro da Agricultura para ouvir-me, para esclarecerme, para pesar as minhas observações, para declarar se acha ou não conveniente o
aditivo, ou se aceitaria a modificação que desejo propor-lhe.
Se o Governo reduziu a estrada da Companhia União e Indústria a nada
produzir, logo que a estrada de ferro chegar ao Para1ba, acho de eqüidade libertarse a Companhia de todo ônus do empréstimo, e conceder-lhe o exclusivo dos transportes. Mas, para conceder-lhe o exclusivo, é preciso garantir o público (apoiados),
porque eu não quero entregar o comércio e a agricultura da Província de Minas à
discrição da Companhia União e Indústria. Seja o exclusivo a semelhança do que tem
a estrada de ferro D. Pedro II.
Eu quisera que a estrada da Companhia União e Indústria, desde já, se convertesse em ramal da estrada de ferro D. Pedro II, recebendo trilhos. Note V. Ex.a.
que eu não quero que seja encampado o contrato da Companhia. Quero que a Companhia fique com a responsabilidade. Se fez mau negócio, tenha paciência, trabalhe para que se torne bom.
Eu quisera que o Governo se comprometesse a dar uma subvenção, como
se usa em Portugal e outros países, por cada légua de trilhos de ferro que a Companhia assentasse, obrigando-a, desde já, a assentá-los do Para1ba até Juiz de Fora, prolongando-os, depois, até a barra ·do Rio das Velhas. Quisera uma .estrada de ferro
ligeira, à imitaçâ:o das que enriqueceram os americanos do Norte.
Os americanos, Sr. Presidente, em 1815, estavam a respeito de estradas
mais atrasados do que nós, hoje. No entanto, o Estado de Nova Iorque, o EstadoImpério, guiado pelos seus grandes homens, olhou para o futuro e imaginou uma linha de comunicação do litoral para o interior. do país. O grande projeto e sua execução pertenceram quase exclusivamente aos homens industriais de Nova Iorque.
Os políticos, os estadistas de primeira plana ...
O Sr. Martinho Campos dá um aparte.

O SR. OTTONI - ... most~avam a mesma descrença que estou vendo afé
nestes bancos do progresso. Pareceu-lhes, aos maiores homens da América, impossível a empresa; mas os ianques de Nova Iorque virfu'lllucidamente, através das Montanhas Rochosas, os vales adjacentes ao lago Erie, ao lago Champlain, ao lago Superior e a outros. Viram, lúcida e patrioticamente, as cabeceiras do Mississipi, e imagi·
naram que, se não se apressassem a efetuar aqueles grandes melhoramentos, as ri·
quezas do oeste se encaminhariam todas para Nova-Orleans, pelo Mississipi, e para o
Canadá, pelo S. Lourenço. Era preciso fazer concorrência ao Sul e aos ingleses, e,
com uma perseverança que abona, altamente, a sabedoria e o bom senso dos chefes
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da empresa, resolveu-se definitivamente, em Nova Iorque, abrir o grande canal
Erie, comunicar o Hudson com os lagos do Oeste, e, assim, criaram a concorrência
para o Mississipi e para o S. Lourenço. Hoje, é que os descendentes desses grandes
homens estão conhecendo o alcance e a importância mesmo política, dessa grande
idéia (apoiados) que, a princípio, somente se apreciou em consideração dos seus
resultados industriais e econômicos.
Se não tivessem feito as estradas e o canal Erie, comunicando Nova Iorque
com o Oeste e as cabeceiras do Mississipi, o Sul estaria, hoje, triunfante. (Apoiados.)
Essa rede de comunicações é que salva o Norte, onde eu vejo pugnar-se pela causa
da civilização e do progresso. (Apoiados.)
Mas, Sr. Presidente, cumpre notar que, de 1803, quando semelhantes idéias
apareceram nos Estados Unidos, até 1815, os políticos mais notáveis- como disse
- as tiveram em conta de absurdos, sendo que, no primeiro período do estudo, os
únicos homens notáveis que as apadrinharam foram o governador Morris e o ministro Gallatin.
Estudada a questão, de 1808 a 1810, a legislatura do Estado de .Nov.\1 Iorque criou uma comissão, a que deu o encargo de tudo examinar, autorizando-a alevantar um capital de 26.667.000 francos:
Era presidente dessa comissão Clinton, que é também considerado patriarca da idéia. Figurava, entre outros, na comissão, o célebre Fulton, em quem Napoleão não acreditara ...
O Sr. C. Ottoni - Por seu mal.
O SR. OTTONI - ... em prova de que o gênio também participa das franquezas da humanidade.
Essa comissão não pôde dar princípio aos seus trabalhos, sendo estes adiados por causa da guerra com a Inglaterra. Mas, em 1817, Morris, o autor da idéia,
Clinton e outros insistiram pela exec.ução da empresa, e as obras foram inauguradas
a 4 de julho daquele ano.
E note-se uma coisa, para a qual chamo a atenção dos nobres Deputados
pelas Províncias de Minas e São Paulo, que escasseiam as garantias das suas províncias:
o Estado de Nova Iorque, por intermédio de sua comissão, pediu auxi1io aos Estados que eram interessados na realização da nova via de comunicação, a saber: o de
Connecticut, Vermont e New-Jersey, e nenhum aquiesceu ao convite. Assim, a
comissão , ajudada somente dos recursos do Estado de Nova Iorque,. começou os
trabalhos dessa obra gigantesca, apesar de lhe ser contrária a opinião dos maiores
homens da União.
Jefferson, q\le no meu modo de entender ocupa o segundo lugar, logo após
o grande homem fundador da União Americana, consultado a respeito, respondeu
que era uma utopia, e que ele baixaria à sepultura muito satisfeito, se levasse a certeza de que os seus compatriotas teriam dentro de cem anos progredido tanto que,
ao cabo desse tempo, se achassem habilitados a compreender trabalhos daquela
ordem.
Jefferson morreu em 1826, todas as obras estavam já terminadas. Pouco
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tempo depois, se reconheceu que era mesquinho o que se havia feito. Os canais tiveram imensas ramificações, e a reconstrução total dos que estavam concluídos foi
decretada em 1835, porque as suas proporções já pareciam acanhadas. Assim, até
1837, tinham-se despendido mais de 130 milhões de francos com a reconstrução, e
as obras prosseguiam.
A este respeito, peço à Câmara licença para ler algumas folhas de um relatório apresentado ao Senado de Nova Iorque pela comissão de vias e meios, a 12 de
março de 1888.
O fato mais notável de nossa história administrativa é a impossibilidade
em que se acharam os nossos maiores homens para avaliar a importância financeira
dos canais.
"Se as dúvidas e predições sinistras dos adversários da canalização do
Estado mal podem, hoje, ser lembradas como aberrações da inteligência humana, tanto mais por que as mais brilhantes previsões dos mais
fervorosos apóstolos das nossas vias de comunicações aperfeiçoadas ficaram muito abaixo da realidade que desfrutamos, o Estado inteiro
ignorava a força que encerrava em si.
Atualmente, que nossos esforços foram coroados do mais completo
sucesso, seria difícil crer, se o fato não estivesse consignado em documentos oficiais, que antes de começar os trabalhos, os comissários, por
uma lei especial, foram encarregados de solicitar subsídio, não somente
do Connecticut e Vermont, como ainda de Estados em um embrião,
como os que estão ao oeste dos Alleganhis. Esta timidez estava por tal
modo enraizada que, mandando em 1817 abrir os trabalhos no preâmbulo da lei, ainda humilde, o Estado de Nova Iorque exprimiu humildemente a esperança de que os Estados que se iam também aproveitar
do melhoramento concorreram para ele com o seu contingente.
A história guardará lembrança do ridículo que acompanhou, longo
te:rp.po, os primeiros anos da construção dos canais, e a incredulidade
de alguns dos estadistas rp.ais célebres da América."
O Sr. Miguel Chevalier, discorrendo sobre este objeto, comemora circunstâncias as mais importantes. Diz ele que, ainda em 1821, num relatório feito ao
Congresso, o respectivo ministro avaliará, como pretendendo engrandecer as obras
que estavam em construção, em 150.000 dólares por ano ou em 1.500.000 dólares, o rendimento total dos primeiros dez anos. E, nos primeiros 10 anos, em vez
de 1.500.000 dólares, como avaliara o Ministro, pretendendo exagerar, tinha a
renda subido a 10.500.000 dólares. Diz ainda o Sr. Chevalier que o governador
Morris, pretendendo popularizar os canais, as estradas de ferro e as vias de comunicação, dizia, em 1818, a respeito do eanal de Erie: "Nós podemos ter a esperança
ue que, dentro de 20 anos, transportaremos no canal de Erie 200.000 toneladas.
Ém 1838, diz o Sr. Chevalier, a tonelagem do canal era de 1.310.000 toneladas, de
maneira que ia além dÓ sêxtuplo das esperanças mais exageradas dos entusiastas
das vias da comunicação aperfeiçoadas ...
O Sr. Saraiva - E o aumento das propriedades particulares?
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O SR. OTTQNI - É verdade. Lembra bem o nobre Deputado: orçava-se
em cerca de 50.000:000$ o valor de tonelada a propriedade pública e particular do
Estado de Nova Iorque, computada em 1798, segundo estatísticas dignas de crédito; e em 1830, com pouca diferença, a soma das propriedades particulares e do
Estado elevavam-se a 5.400:000$, tudo devido às vias de comunicação abertas de
Nova Iorque para o interior.
Sr. Presidente, o vale do rio S. Francisco, se lhe anexarmos o vale do Rio
Grande e Rio-Doce, todos têm de ser servidos pela grande estrada de ferro D. Pedro
11, vale mais do que todo o oeste. dos Estados Unidos. Vale muito mais. Por conseguinte, não é próprio da Câmara dos Deputados resgatar vinténs, quando se trata
de obras desta magnitude. A estrada de ferro D. Pedro 11 é o nosso canal Erie brasileiro. O Rio de Janeiro, rainha das cidades da América Meridional, pode rivalizar
em pouco, num futuro não muito remoto, com a rainha das cidades da América do
Norte, Nova Iorque. As posições de Nova Iorque e Rio de Janeiro são muito semelhantes ...

Um Sr. Deputado - E a do Rio de Janeiro tem maior grandeza, pelos vales excelentes que possui.
O SR. OTTONI - Sem dúvida. V. Exa. me permitirá, até porque tem relação com a matéria de um dos artigos pelo qual desejo votar, que eu diga mais algumas coisas que desejaria muito fossem ouvidas pelo nobre Ministro da Agricultura e
Obras Públicas, sendo que fossem tomadas em consideração por S. Exa., quando expedisse as instruções relativas ao artigo aditivo que manda estudar o prolongamento
da estrada de ferro D. Pedro li.

O Sr. C. Ottoni- Se passar esse artigo.
O SR. OTTONI- Essa é boa! Não pode haver dúvida!
Sr. Presidente, eu já descrevi a importância extraordinaria que tem o ramai
da estrada de ferro D. Pedro li, que vai a S. Francisco. Quero deixar de parte outros ramais mais a leste, que o tempo há de trazer, que se podem chamar provinciais, e de que se encarregará a Província de Minas. Tome o Governo-Geral conta do
que lhe compete, tome conta da estrada União e Indústria, que é a continuação da
3<;! seção da estrada de ferro D. Pedro li, ponha-lhe os trilhos e as locomotivas, e a
Província de Minas imitará o Governo-Geral, cuidando nos ramais.
Há poucos dias, dizia um nobre Deputado que a Assembléia de Minas não
regastaria garantias, uma vez que se internasse pela Província, do Paraibuna para
baixo. Eu sustento que a estrada de ferro D. Pedro li não precisa de garantias para
descer pelo Para1ba. Estou persuadido, e o tenho por vezes sustentado perante o
nobre Deputado, presidente da Companhia, e que está ouvindo estas minhas considerações, que, quando a estrada de ferro D. Pedro li chegar a Três-Barras terá uma
renda tal que dispensará garantia de juros para continuar. Sr. Presidente, a estrada
de ferro D. Pedro li não deve parar nas Três-Barras, deve descer Paraíba abaixo e ir
ter a São Fidélis. Não é para trazer o café de São Fidelis. O ramal da estrada de fer-
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ro D. Pedro li, no Paraíba, deve estender-se da Cachoeira de Jacaraí, no Alto-Paraíba, até São Fidélis, senão até a cidade de Campos.
Não quer dizer isto que eu suponha que a estrada de ferro deva trazer os
produtos de São Fidélis,, rio acima. A estrada pode muito servir à região mineira e
fluminense do Porto-Novo do Cunha para baixo, levando o café para SãoFidélis, e
Campos. O interesse e o instinto de comércio indicarão o que mais convém, se trazer os gêneros Parmba acima ou embarcá-los, em Campos. Mas a estrada D. Pedro
II, prolongando-se até S. Fidélis, trará naturalmente um grande número de ramais.
O primeiro, importantíssimo, mineiro-fluminense, é o ramal de Muriaé. O vale de
Muriaé presta-se a receber os trilhos, quase sem o menor trabalho, e eu creio que a
Assembléia fluminense, como a Assembléia de Minas, se apressaram decretar este
ramal, mesmo antes de lá chegar a grande estrada.
A ilustrada Assembléia Provincial de Minas melhor sabe o que convém aos
interesses mineiros. Deputado Provincial, eu seria mais difícil em conceder garantiàs
à estrada D. Pedro II, Para1ba abaixo, do que para os ramais que, à vontade do Governo de Minas, se internassem pela Província. Para tal fim, votaria desembaraçadamente a garantia que fosse necessária, não regatearia 2, 4, 10.000:000$ para a construção de um ramal que, subindo pelo Pomba e atravessando o rico município de
Leopoldina, e vencendo a cordilheira que o separa do vale do Rio-Doce chegue ao
Anta, ao Abre-Campo e às outras povoações novas que se estão formando a leste do
Pomba, do Piranga e da cidade de Mariana. Este ramal, Sr. Presidente, é o único que
pode servir às comarcas do Muriaé, Rio-Doce, Piracicaba e Serro do Frio. É a 3~ seção a única que pode servir, deste modo, a todo o leste e o norte de Minas, e eu deploro que não esteja presente o nobre Deputado pelo 59 distrito de Minas, que nos
disse ser mais mineiro do que os mineiros que queriam e sustentavam a 3~seção da
estrada de ferro D. Pedro II.
Não explicarei esse pensamento pelo projeto de divisão da Província; o
que eu quero é o bem geral do mineiro do norte e do mineiro do sul, ao mesmo
tempo.
Vou prová-lo, fazendo ver à Câmara que também me tenho ocupado, seriamente, com o estudo das vantagens que a estrada de ferro D. Pedro Ilhá de trazer
ao sul de Minas. É pela 4<;1 seção que a estrada de ferro D. Pedro II se ligará, convenientemente, a São Paulo, a Goiás e ao sul de Minas.
A 4~ seção, ou braço do sul, tem tamanha importância como eu demonstrei que tem a 3<;1 em relação aos vales do Rio-Doce e rio S. Francisco. Eu sempre
o disse e, já em 1852, o escrévi. Não é minha opinião de agora: em uma série de artigos que o Jornal do Commercio e o Correio Mercantil publicaram em 1852, e que
tive a honra de ver comemorados, nesta Casa, eu fazia o panegírico do Ato Legislativo que decretou a estrada de ferro D. Pedro II, pela sabedoria com que tinha sido
promulgado.
Já mostrei os altos destinos da 3<:lseçâo, isto é, do braço do norte. A 4~se
ção, subindo até Cachoeira, não é uma estrada provincial do Rio de Janeiro, é estrada do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Goiás e Mato Grosso. Do ponto da Cachoeira à vila de ltajubá são apenas sete léguas. Na vila de Itajubá o rio Sapucaí já
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é navegável para canoas, e oferece uma escassa navegação, onde há um tal ou qual
comércio.
Ora, Sr. Presidente, é sabido que a população de Minas, que, nos. primeiros
anos, se concentrou unicamente em procura do ouro nas faldas imediatas da Cordilheira Central, depois que a mineração foi-se tornando mais difícil, e depois que a
agricultura começ·ou a ter atrativos e a convidar a população, retirou-se da Cordilheira Central, e se tem encaminhado para leste, sul e oeste.
Para leste, fundou muitas destas povoações a que me tenho referido. Para
o sul e para o oeste, criou a comarca de Uberaba, aumentou Baependí, e foi finalmente pagar com o cêntuplo, ou com dez vezes o cêntuplo, o pequeno contingente
da povoação que, como descobridores de ·Minas, os paulistas nos levaram. Lá estão,
em São Paulo, os municípios da Franca, de Araraquara, da Faxina, da Constituição,
e outros povoados, exclusivamente, com mineiros. Mas, a princípio, ainda em 1824,
a Província de Minas contava quatro comarcas·: Serro, Sabará, Ouro-Preto e· Rio das
Mortes. As cabeças dessas comarcas, que estavam mais distantes uma da outra,
eram as vilas de São João d'El Rei, cabeça de comarca do Rio das Mortes, e a vila
do Príncipe, cabe'ça de comarca do Serro, na distância de 60 léguas. Hoje, de São
João d'El Rei, da antiga cabeça dy comarca para o sul e para o oeste, há as comarcas do Rio-Grande, Rio-Verde, Sapucaí, Jaguari, Paraná, e cuido que ainda outra,
tanto a população 'à'li pulula. Or&, parece evidente que as estradas, para serem
úteis, devem acompanhar o movimento da população:Para onde o instinto da população a está levando, evidentemente, por aí é que devemos encaminhar as estradas. (Apoiados.)
Aí está a consideração que condena o ramal do centro, quer seja em prejuízo da 3c:t, quer seja em prejuízo da 4c:t seção da estrada de ferro D. Pedro 11. Em
minha opinião, em vez de um novo ramal que procure as campinas das cabeceiras
do Rio-Grande, nós devemos procurar o Rio-Grande, onde ele, atualmente, alimenta uma grande população, assim como já mostrei que devíamos buscar o S. Francisco, nas regiões mais férteis e mais povoadas.
Ora, a 4c:t ·seção, se acaso transpõe a Mantiqueira, nas vizinhanças do Itajubá - a continuarmos pelo vale do Sapucaí até o Rio-Grande -, vai servir todas
as comarcas acima mencionadas, e ainda outras. O ramal chamado do Passa~Vinte,
ou das cabeceiras do Rio-Grande, desce por este até perto da confluência do Sapucaí. Descendo pelo rio Sapucaí, igualmente vamos ao Rio-Grande, na extrema aonde querem levar, neste vale, a estrada chamada do Passa-Vinte. Então, já se vê que,
aceita a 4c:t seção como foi decretada: ela vai servir a uma grande população que se
está concentrando, em razão da riqueza daqueles terrenos, não só como agrícolas,
mas, especialmente, por terem as melhores pastagens que há na Província de Minas,
muito mais valiosas que as do Rio S. Francisco.
O Rio-Grande, quanto mais se alonga das suas cabeceiras, melhores campos
de criar apresenta. As terras de cultura estão intermeadas com as campinas, não só
na Província de Minas como na Província de São Paulo, e na Província do Paraná.
Na Província do Paraná, a que está reservado um grande futuro, tomo a liberdade
de fazer um parêntesis.
Aí está, também, sobre a mesa, um aditivo que consigna 50:000$ para
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wna estrada, que é geral, na Província do Paraná. Esta Província nasceu há poucos
anos, e não pôde, ainda, com os seus escassos recursos, fazer uma estrada de 12léguas, de que muito precisa para comunicar com as marinhas a sua capital. No entanto, Sr. Presidente, essa estrada também é geral, pois é o começo da estrada de Mato
Grosso, pelo rio Jataí, que cumpre não esquecer.
Ao vale do Rio Grande, em São Paulo, está servindo a estrada de ferro de
Santos, descendo pelo Tietê, pelo Piracicaba, pelo Mogi-Guaçu e outros confluentes
do Rio Grande, antes e depois da sua transformação em rio Paraná.
Cumpre, porém, saber que os confluentes que ficam para cima do Tietê
estão em mais próximo contato com a estrada de ferro D. Pedro 11.
Creio, portanto que, se o Governo-Geral mandar estudar o prolongamento
da estrada de ferro D. Pedro li, da cachoeira para o vale do Rio Grande, provavelmente os estudos técnicos lhe dirão que o caminho é o Sapucaí. Já disse que o pontal ou barra do Sapucaí, no Rio-Grande, fica nas vizinhanças dessa tão memorável
depressão da serra da Canastra, onde o Rio-Grande se aproxima menos de cinco léguas, em um tabuleiro que o separa do S. Francisco, aonde deverá ir a estrada do
Passa-Vinte.
Já se vê pois que, se a estrada for pelo Sapucaí, terá a estação da barra em
um centro aonde convergem as comunicações ao sul e do oeste. O Rio Grande, assim,
terá imediatamente as 40 léguas de navegação até a vila de Lavras. Atravessando a
serra da Canastra, na depressão mencionada, está no alto vale de S. Francisco, cujos
habitantes terão de escolher entre o ramal do Sapucaí e o do Paraopeba. Servirá,
igualmente, aos sertões do Araxá. Descendo pelo Rio-Grande, deixa-se perto da
barra do Sapucaí a importante cidade de Passos, mais abaixo da vila de J acuí e
em seguida, as freguesias do Aterrado, e São Sebastião do Paraíso, que divide com
Franca, em São Paulo.
No ponto em que o ramal do Sapucaí chega ao Rio-Grande, dá-se a mesma
circunstância que no ponto em que a estrada União e Indústria pode chegar a Pirapora. Da barra do Sapucaí, para baixo, além dos municípios e povoações que mencionei, vai-se encontrar, além de Franca, em São Paulo, um dos caminhos de rodeio
que demandam, atualmente, os mineiros de Uberaba. A cidade de Uberaba está em
uma distância de 150 léguas, e, até há pouco tempo, recebia sal e os outros gêneros que lhe iam do Rio de Janeiro, pela estrada de São João d'El Rei. Hoje, muitas
vezes, os recebe por São Paulo, embarcando-os no rio Mogi-Guaçu, confluente do
Rio-Grande, e chega-se ao Uberaba por dois caminhos: ou se desce pelo Rio-Grande
até a barra do Uberaba, e sobe-se por este rio até uma légua distante da cidade, ou,
subindo um pouco pelo Rio-Grande, descarregam-se os gêneros na margem direita
do rio, e daí são transportados, em carros, para a cidade, que fica a poucas léguas.
Os negociantes de Uberaba cotizaram-se e estão abrindo um canal de uma légua, no
rio Uberaba, próximo à cidade, para trazerem as canoas até os seus armazéns.
Acresce que a Comarca de Uberaba encerra, também, a maior parte do vale
do Parnaíba, grande confluente do Rio-Grande, com o qual forma o principal volume das águas do Paraná; e, da freguesia de Sant' Anna da Parnaíba, os mineiros estendem a mão a Mato Grosso. Pouco ao oeste aí está, também, o Corumbá, qu~ penetra em Goiás, e é o contravertente do Tocantins, no caminho do Pará. Falou-se
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aqui, há poucos dias, na facilidade das comunicações de Goiás com o Pará. Creio
que da sua possibilidade, no futuro, todos estão convencidos. E o que acabo de
dizer justificará a minha afirmativa de que a estrada de ferro D. Pedro 11, na sua 4'!seção, continuada pelo Sapucaí, também é uma estrada geral que, seguindo pelas
Províncias do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Goiás, tem a sua estação terminal no Pará; donde se segue que a 4'!- seção da estrada de ferro D. Pedro 11, com o
seu prolongamento pelo sul de Minas, tem, pelo menos, tanta importânCia quanto a
3'!- seção, com o seu prolongamento pelo S. Francisco. É para isto que eu queria chamar a atenção do Governo. (Apoiados.)
O Sr. Cruz Machado - São estas as questões que se devem tratar na tri-

buna.
O SR. OTTONI- Sr. Presidente, eu tenho receio de que se me atire a palavra utopia, e que se diga: "isto são fantasiãs irrealizáveis". Mas, como já apontei o
que na América do Norte sucedeu com os utopistas do canal Erie, ficarei ·com a
esperança de que, no futuro, daqui a mais uns tantos lustros, alguém diga que eu tinha razão.
A estrada de ferro D. Pedro 11, muitas vezes, me tem feito poetizar, tais
são os grandes destinos que eu lhe imagino. E, para completar a hora, já adiantada,
pedirei licença à Câmara para repetir uma espécie de poesia que consignei, no ano
de 1857 ou de1858, em um documento oficial, a respeito dessa estrada.
Estava o mundo deslumbrado com as descobertas do telégrafo elétrico e
muita gente acreditava que já estávamos em véspera de se aplicar, também, à locomoção a força da eletricidade. Levado por essas inspirações, aí vai o que eu escrevi.
A estrada de ferro D. Pedro 11 começava, e a impressão que causava a passagem da
locomotiva dos empreiteiros não ficava limitada a mim. Escrevi, pois, e corre impresso, o seguinte: "Muitas vezes, das alturas do Andaraí, ao sibilar da locomotiva
que vai levar ao Campinho -os materiais da via férrea, fechando os olhos por alguns
momentos e fazendo abstração de alguns lustros mais de minha vida, eu imagino
assistir à chegada festival de inúmeras locomotivas, não já movidas pela força lenta
do vapo~, mas como fulminadas pela eletricidade, que vem trazer notícias instantâneas do meu berço natal, a terra do ouro e dos diamantes, e não já de São Paulo
e Mato Grosso, .mas também de Assunção e Valparaíso. (Apoiados; muito bem.)
Sr. Presidente, pelo que tenho dito hoje, a respeito da estrada de ferro
D. Pedro 11, e dos seus altos destinos, creio ter atenuàdo aquele devaneio de que ousei dar uma amostra. E, para poder contar com a indulgência da Câmara, asseverolhe que aquelas minhas esperanças ainda se não desvaneceram, porque ainda creio
no progresso, ainda não descri do futuro (apoiados) nem hão de ser algumas amargas decepções pessoais por que eu tenha passado que me façam arredar da linha de
conduta que me traçam as minhas idéias.
O Sr. Saldanha Marinho -Apoiado.

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, procurando resumir-me, suponho haver
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demonstrado dois pontos, a saber: que, a respeito do aditivo que assinei e outros
nobres colegas da Província de Minas, é de conveniência que o Governo estude a
questão, no espírito de prolongar a 4Sl seção da estrada de ferro pelos campos do
Rio-Grande, porque nessa direção há uma estrada geral. A respeito da estrada União
e Indústria, me parece, também, ter provado que ela não é uma estrada provincial,
que é uma continuação da estrada de ferro D. Pedro li (apoiados), cujos imensos
horizontes vão além do rio S. Francisco.
Tenho informações profissionais que me autorizam a acreditar que a atual
estrada União e Indústria pode comportar o serviço de locomotivas, com pequenos
aperfeiçoamentos, desprezando pequenas frações, pequenas seções.
Acredito, pois, que, no estado de dificuldades em que se acha a Companhia, o Governo, como seu primeiro credor, deve procurar entender-se com os outros credores da Companhia, expor a todos a situação da mesma -isto no interesse
público, e não no interesse do meu nobre e digno comprovinciano ...
O Sr. Ferreira Lage dá um aparte.

O SR OTTONI - Não posso fazer questão do nobre Deputado. Conheço
o seu patriotismo e sei que foi esse patriotismo que o levou a semelhante empresa.
(iApoiados.) É justiça que todos lhe ±àzem. Mas, não podemos olhar para a situaÇão individual do digno Deputado, e somente guiar-nos pelo interesse público. Se
a estrada União e Indústria houvesse sido um erro, se não presta utilidade, o Governo nada tem que fazer e a Câmara não teria senão de deplorar o erro do meu nobre
colega, o erro dos poderes públicos que o tinham indevidamente auxiliado e acoroçoado. Porém, se essa estrada é uma obra útil, o Governo brasileiro não deve herdar
dos desgraçados (apoiados), é credor privilegiado. Pode dizer à Companhia: "isto é
meu; quebre, mas os seus bens ficam para meu pagamento". Tal linguagem fora indecorosa e pouco digna da parte do Governo.
O nobre presidente da Companhia já oficiou ao Sr. Ministro das Obras Públicas, dizendo que em 19 de setembro mandasse tomar conta da estrada, porque cessava todo o serviço, por conta da Companhia. Veja a Câmara o que vai sofrer, já
não digo a Companhia, mas o público, com esta suspensão de trabalho. O Governo,
dizia eu, é o principal credor da Companhia. No interesse público, chame os outros
credores, entenda-se com eles, para darem moratória ao devedor. Faça a novação do
contrato com a Companhia União e Indústria. Sei que esta solução não satisfaz às
aspirações, aos desejos do meu nobre colega, mas eu não tenho remédio senão dizer o meu pensamento, com toda a lealdade. Faça o Governo a novação do contrato, tome a si a estrada aquém do Paraíba. É o mesmo que dizer -tome a si o empréstimo, tome a si o serviço do empréstimo de 6.000:000$000.
O Sr. Casimira Madureira - Entregar a estrada ao Governo?
O SR. OTTONI - A estrada aquém-Paraíba ...
O Sr. Casimira Madureira - Não é estrada, ainda.
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O SR. OTTONI - ... não é o ramal da estrada D. Pedro Il, como a estrada
além-Paraíba, isto é, do Paraíba a Juiz de Fora, e de Juiz de Fora a Pirapora.
Portanto, a minha opinião, opinião sobre que desejaria ouvir o Governo,
seria que o Governo, depois de ouvir os credores da Companhia, depois de orientarse a respeito do estado atual dela, se entendesse com o seu diretor, com os seus acionistas, fazendo uma novação do contrato, mas tendo a Companhia a obrigação de
pôr trilhos, desde já, do Paraibuna até Parao beba; e que se marcasse uma subvençã:o por cada légua de trilhos ...

Um Sr. Deputado - Quantas léguas são?
O SR. OTTONI - Setenta léguas. Eu não quero uma estrada como a de
ferro D. Pedro 11, quero uma estrada ligeira. Diz o Sr. Chevalier, falando a respeito
dos canais que se construíram em Nova Iorque, que não foi um erro a construção
desses canais mais imperfeitamente como obra provisória, nem desmanchá-los e alargá-los, a ponto de ficar o canal Erie igual aos mais espaçosos e bem acabados da
Europa. Ao contrário, acrescenta ele, um país que está na infância, onde não abundam os capitais, quando trata de melhorar as suas vias de comunicação, não deve aspirar à perfeição, deve fazer tudo provisório, certo de que o rendimento que o provisório trouxer dará ao depois para o definitivo, amplamente.
É, pois, o que quero: quero uma estrada provisória, uma estrada americana,
uma estrada ligeira, uma estrada de trilhos, do Paraíba a Juiz de Fora, por enquanto. São, apenas, 12 léguas, estando o leito quase todo pronto. Depois, a continuação de Juiz de Fora ao S. Francisco. Mas, não posso mandar emenda, enquanto o
Governo não se pronuncia acerca das questões que aventei. Talvez o faça depois.
Tenho dado minha opinião. (Muito bem; muito bem.)
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EM DEFESA DA LIBERDADE E GARANTIAS DO CIDADÃO CONTRA AS
DEPORTAÇÕES PARA FERNANDO DE NORONHA

Sessão de 30 de janeiro de 1864
O SR. OTTONI (profundo silêncio) - Sr. Presidente, eu peço licença a
V. Exa. e ao Senado, para explicar os motivos do meu silêncio, durante o debate
que se tem instaurado sobre este requerimento e sobre outro, da mesma natureza.
Estes motivos, Sr. Presidente, são perfeitamente análogos àqueles que me levaram a
ficar, também, silencioso, durante os debates instaurados na Casa, acerca de Vicente
de Pàula.
Sr. Presidente, desde que tive a honra de sentar-me, no Parlamento, diz-me
a consciência que tenho constantemente propugnado para que a liberdade e as garantias individuais dos cidadãos sejam uma verdade, mas, tenho-me achado, muitas
vezes, pouco acompanhado nestes meus constantes esforços.
Em 1840, V. Exa. referendou um decreto, anistiando todos os criminosos
políticos que havia no Brasil. E, para acautelar a segurança pública, em certas localidades, e como medida de prudência, V. Exa., muito acertadamente, incluiu, no
decreto que referendou, a disposição de que para aproveitar sua doutrina, a alguns
indivíduos, seriam eles convidados a assinar, previamente, termo de residência nas
localidades que, em uma lista anexa ao decreto, estavam designadas, fora do lugar
onde os anistiados tinham-se tornado criminosos. Entre os indivíduos, a quem se
teve de aplicar o decreto de anistia de 1840, estava Eduardo Angelim.
Eduardo Angelim tinha sido um dos últimos chefes da desgraçadarevolta
de 183 5, na Província do Pará, mas não estava, como outros, coberto de crimes. Era
um homem, cujas qualidades morais o falecido General Andréa havia reconhecido.
Era um homem que, colocado à frente do governo revolucionário, um dos seus primeiros atos foi pedir anistia ao General Andréa, comprometendo-se a entregar-se
com todos os revolucionários que lhe obedeciam. Se este fato não se realizou, segundo documentos que foram patentes ao público, é porque o General Andréa,
procedendo com boa fé, declarou ao caudilho que não estava autorizado a conceder anistia, aconselhando-lhe que, do seu procedimento, tiraria o Governo motivos para regular-se a seu respeito.
Eduardo Angelim retirou-se da Capital da província sem ter cometido excessos, sem que atentasse contra pessoa ou propriedade de alguém. Deixou os cofres públicos intactos. Uma quantia avultada, que pertencia à Nação e se achava,
casualmente, em seu poder, foi enviada ao General Andréa, por intermédio de uma
casa estrangeira. No entanto, não podendo o Governo, então, dar-lhe anistia, terminada a revolta, Eduardo Angelim teve de ser curialrnente preso e processado. Ainda não havia respondido ao júri, quando se publicou o decreto de anistia. Aceitoú-a,
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francamente, e assinou um termo, pelo qual se obrigava a vir residir no Rio de Janeiro, como V. Exa. havia exigido, pelo espaço de 10 anos, e para aqui veio. E, depois de estar no Rio de Janeiro, no gozo de sua liberdade, este homem, por efeito
de uma portaria do Ministério da Justiça de então, foi lançado a bordo de um navio
de guerra e mandado para Fernando de Noronha, onde esteve, por virtude desta
portaria-sentença, por espaço de 1O ou 12 anos. Ali enlouqueceu sua infeliz esposa,
ali nasceram seus filhos; e alguns se educaram no meio de soldados, sem que pudessem ter nem a instrução nem a educação moral, como seu desditoso pai lhe daria
nesta Corte!
Deste fatal precedente, Senhores, tem nascido a doutrina que, constantemente, tenho profligado: o Governo se julgou autorizado a apoderar-se dos cidadãos
e dispor de sua liberdade, como bem lhe apraz. Foi em virtude deste precedente que
Vicente de Paula foi transportado para Fernando de Noronha, em 1850.
Vicente de Paula, Sr. Presidente, depois de ter sido o ludibrio de todos os
partidos e o seu instrumento, em 1850, era aliado do partido triunfante, do p~rtido
que governava o País. Documentos se tem publicado, muito significativos, pelos
quais se dt;monstra que ele estava em relações com os governos das Províncias de
Pernambuco e das Alagoas.
O Sr. Barão de Muritiba faz sinal negativo.

O SR. OTTONI - Eu não me estava referindo à carta, reconhecida por tabelião, que foi atribuída ao nobre Senador (dirigindo-se ao Sr. Barão de Muritiba);
não pretendia tocar nis~o, porque parece-me que o nobre Senador negou.
O Sr. Barão de Muritiba - Protestei, altamente, contra essa imputação.

O SR. OTTONI - Desde que V. Exa. negou a paternidade dessa carta, ela,
para mim, não existe, apesar de que foi /uma carta reconhecida por tabelião do Recife e publicada. A palavra do nobre Senador me basta. Mas, o que é certo é que,
embora essa carta não existisse, Vicente de Paula esteve em relações com as autoridades legais. O que é certo é que, sendo convidado para auxiliar a legalidade pelo capitão Vítor, depois major, oficial muito distinto, mas que, enfun, cumpriu o seu
dever, obedecendo às instruções que recebeu do Governo, Vicente de Paula foi
atraído com a sua gente, a pretexto de cercar-se com engenho de indivíduos que
eram apontados como avessos à legalidade; e, chegando ao ponto indicado (quisera
que o nobre Senador também me contestasse esta proposição), foi cercado, e os
seus bandidos, e preso pela força legal, a falsa fé, em um jet-up indigno de um governo civilizado.
O Sr. Barão de Muritiba - Não fui eu.

O SR. OTTONI - Não foi o nobre Senador. Remetido para a Província de
Pernambuco, como se tem publicado, é de notoriedade pública, e ninguém contesta,
uma simples portaria do Presidente da Província de Pernambuco o mandou para
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Fernando de Noronha, determinando que aí ficasse retido, enquanto não fosse ordem em contrário.
Reclamei, Sr. Presidente, contra a continuação da teoria estabelecida pelo
caso de Eduardo Angelim. Reclamei pela imprensa e, depois, na tribuna, acompanhando um ilustre deputado pela Província do Rio de Janeiro, brilhante ornamento
da imprensa e da tribuna. E, ainda em 1861, que era quando se davam estas reclamações de que acabo de falar, o Governo mostrou nem saber, ao menos, como é
que Vicente de Paula se achava .na ilha de Fernando. Foi preciso, e consta dos
Anais, que um nobre deputado, ex-Presidente de Pernambuco, informasse que o
paciente tinha requerido habeas corpus, e que a relação de Pernambuco lhe tinha
recusado.
Mas, enfim, por virtude, creio eu, destas reclamações a que me glorio de
haver-me associado, Vicente de Paula ficou livre desse longo, atrocíssimo e ilegal
cativeiro. Tratado com misericórdia, disse o nobre ex-Ministro da Justiça do Ministério de 2 de Março, e consta dos Anais que, se Vicente de Paula estava em Fernando, era porque se havia colocado fora da lei, como chefe de salteadores, mas que
não sabia quais eram os últimos atos, em virtude dos quais estava lá retido. Foi, finalmente, solto em 1861 ou 1862.
'
Como vimos pelos documentos oficiais da Província das Alagoas, apresentados a esta Casa pelo nobre ex-Ministro da Justiça do Ministério de 30 de Maio, em
fevereiro de 1863 - note-se bem - antes do pleito eleitoral, antes de poder haver
qualquer sombra que assustasse o país ou aquela província, o presidente informou
ao Sr. ex-Ministro da Justiça que o caudilho designado pelo ex-Ministro do Gabinete de 2 de Março, como chefe de salteadores, tinha voltado ao seu covil - é a frase
-, que a sua presença assustava os proprietários da vizinhança, que ele ameaçava ao
Governo, pretendendo reaver, pela força, terras que não eram suas. E, embora a pronúncia que teve o caudilho não fosse sustentada, tudo para mim está comprovado
pelo depoimento que aqui se leu, do próprio Vicente de Paula.
Como quer que fosse, depois dessas circunstâncias em que eu não vi censura que se pudesse fazer ao ex-Presidente das Alagoas, Vicente de Paula achou-se
no Rio de Janeiro esmolando, sendo que uma das portas a que havia era a da poÍícia, que lhe dava 50$ por mês.
O Sr. Silveira da Motta -Teve banqueiro.

O SR. OTTONI - Nesta Corte, Vicente de Paula, instigado ou não, tendo
passado ou não de instrumento de uns, a sê-lo de outros, como aqui se disse - e é
questão em que não quero entrar -, pretendeu embarcar para sua província, e foi
detido, irregularmente, pelo Chefe de Polícia.
()Sr. Silveira da Motta -Apoiado.

O SR. OTTONI -Eu confesso isso. Contra a irregularidade da polícia protestaram, nesta Casa, os nobres senadores, e eu aplaudi as considerações que fizeram
a respeito-, tão eloqüentemente; e quando as ouvi, disse comigo: "ora, graças a Deus,
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já há quem profligue a onipotência da polícia, já há quem condene a ilegalidade e
o atentado contra a segurança individual dos cidadãos".
Mas, Sr. Presidente, os pecados cometidos, ultimamente, pela polícia contra a liberdade e segurança individual de Vicente de Paula, sem dúvida, o Senado há
de reconhecer que são culpas veniais, em comparação com os atentados de que tinha
sido vítima o mesmo Vicente de Paula, e que não haviam desafiado outro brado senão o deste humilde orador, e de alguns outros, muito poucos. E, se, de presente, as
culpas comparativamente veniais da polícia provocavam tiradas tão eloqüêntes, observações constitucionais tão acertadas, está claro que, satisfeito e edificado, eu
devia ficar silencioso, e não ocupar o Senado com minhas toscas reflexões sobre o
assunto.

O Sr. Silveira da Motta- Já é pecado venial a liberdade individual?.
O SR. OTTONI- À vista dos outros atentados antecedentes, é.

O Sr. Silveira da Motta -Não faço comparações.
O SR. OTTONI -Pois deve fazê-las.

O Sr. Silveira da Motta -Não pode ser pecado venial um atentado contra a
liberdade individual.
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, iguais motivos para conservar-me silencioso eu tive na questão relativa à aposentadoria dos magistrados, que faz objeto
do requerimento que se acha em discussão, sobretudo, quando vi o açodamento
com que as doutrinas de resistência legal, a desobediência às ordens ilegais, foram
sustentadas, nesta Casa.
Sr. Presidente, no verdor dos anos, eu escrevi, como quase todos nós, o
'meu jornalzinho. Na epígrafe, se dizia - eram frutas do tempo-: "o fim de toda a
associação política é a conservação dos direitos naturais dos cidadãos. Estes direitos
são a liberdade, a segurança, a propriedade e a resistência à opressão".
Passados os anos, achando-me no Parlamento, tive, em 1841, de defender
o direito de revolução. Mas, Sr. Presidente, formulei-o em um caso muito excepcional. Anunciava-se - profecia que, infelizmente, cumpriu-se - que a Câmara
dos Srs. Deputados, eleita livremente e no meio do entusiasmo geral da Nação, em
1840, eleita com toda a regularidade, teria de ser dissolvida, antes de reunir-se.
Tinha-se anunciado que haveria uma dissolução prévia. Entendi, então, e entendo
hoje, que era um grande atentado contra a Constituição, e disse nas Câmaras: "se
este atentado e outros, da mesma natureza:, se realizassem, seria o caso de tornarse ilegítimo o governo que os praticasse". Esta proposição, que ainda hoje ·eu manteria, foi condenada como a maior de todas as heresias. E a teoria que se me opôs, a
teoria com que fui condenado era que sempre é legítimo o governo que tem, à sua
frente, o Poder Moderador.
Ora, quando ouvi aqui proclamada, tão eloqüentemente, a resistência le719

gal, apesar das modificações com que o nobre Senador pela Bahia, imediatamente,
supôs que atenuava a proposição, alegando que não se tratava da resistência das
praças públicas, e sim, somente, da resistência de tribunais, eu assentei que não era
a minha vez de falar. Achava, é certo, que os nobres Senadores iam muito longe.
Mas, tenho na Tribuna da outra Câmara, mais de uma vez, manifestado um propósito que tem sido de quase toda a vida: nunca procurei encarregar-me da defesa especial do princípio da autoridade, e tenho explicado os motivos deste meu procedimento. Todos os princípios sociais têm a sua sanção constitucional, há dever de
pugnar por todos que estão consignados ao pacto fundamental. Mas, como o princípio da autoridade tem sempre numerosos apóstolos, e o princípio da liberdade,
muitas vezes, fica esquecido, eu tenho vivido ao propósito constante de acudir, de
preferência, as vírgulas liberais que se acham na Constituição, sem ter nunca a intenção de desacatar quaisquer outras vírgulas que ali estejam.
Agora, porém, quando o princípio liberal tem tantos apóstolos, está claro
que eu podia recolher-me ao silêncio, e tal era o propósito em que estava. E, porque, sem dúvida, quando lidadores tão esforçados me haviam substituído e mesmo
parecia que me estavam exagerando. Se eu tivesse de aparecer, pareceu-me que devia
ter por objeto, unicamente, aconselhar-lhes que não se deixassem arrastar demasiado pelo zelo novo de que se haviam apoderado. Mas, entendendo que não era meu
tempo, fiquei silencioso.
Se tivesse de entrar no debate, seria para ponderar ao nobre Senador pelo
Rio de Janeiro, o Sr. Visconde de Uruguai, ao nobre Senador pela Bahia, o Sr. Barão de Muritiba, ao nobre Senador por São Paulo, o Sr. Pimenta Bueno, que têm
Jalado sobre o requerimento, que a doutrina de ~esistência legal, que vem a ser o
direito da revolução, não podia ter aplicação para o caso. Seria para ponderar ao
nobre Senador pela Província da Bahia que, se a resistência que aconselhava não era
a das praças públicas, e sim a dos tribunais- nota S. Exa. que a resistência das praças públicas é de ordinário precedida pela resistência dos tribunais, e dos grandes
corpos legislativos e administrativos.
A grande revolução de ) 789 não começou na praça pública, começou
quando o grande tribuno da constituinte respondeu ao Marquês de Brezé - creio
que era este o nome do portador do decreto que dissolvia a constituinte: "Ide, dizei
a vosso amo que estamos aqui por ordem do povo, e que daqui só poderemos sair
pela força das baionetas. Senhores, somos hoje o que éramos ontem, deliberemos."
Já vê o nobre Senador que foi da resistência de um corpo coletivo, de um corpo legislativo e constituinte, que partiu a revolução. Os elementos dela estavam menos
nos livros de Voltaire, menos nas simpatias que tinham desafiado a enérgica revolução americana do que na resistência dos tribunais. Ê sabido e inegável que os tribunais da França contribuíram, poderosamente, para desconceituar o Poder Executivo, recusando registrar os seus decretos.
O Sr. Pimenta Bueno dá um aparte.

O SR. OTTONI - Em oposição a estas minhas humildes ponderações, eu
aguardo a réplica do nobre Senador, que ouvirei com muito prazer.
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E arriscaria as ponderações, no sentido em que estou falando, pelo temor
de que os novos neófitos da minha idéia a exagerassem demais, e porque não desejava que viessem a suportar os incômodos que dessa origem me têm provindo.
Sr. Presidente, o que· é que os nobres Senadores chamaram resistência
legal? O que é que aconselharam como resistência legal? Aconselharam, solenemente, ao Tribunal Supremo de Justiça que desobedecesse aos decretos de 30 de
dezembro, que aposentaram diversos desembargadores e membros do Supremo Tribunal de Justiça.
O Sr. Barão de Muritiba - Apoiado.

O SR. OTTONI -Mas, Sr. Presidente, note o Senado que, apenas contestada a proposição de resistência legal, os nobres Senadores se foram entrincheirar
na desobediência, e disseram que eram ordens ilegais e, como tais, não deviam ser
obedecidas.
Sr. Presidente, no art. 113 do Código Criminal, está definido o que são
ordens ilegais, que, sem crime, as autoridades não podem obedecer. Aí v.ejo que ordens ilegais são aquelas que partem de autoridade incompetente, que não vão revestidas das solenidades essenciais, e que são, manifestamente, contrárias à lei. Ora,
muito bem. Os decretos que aposentaram os desembargadores e membros do Supremo Tribunal de Justiça partiram, porventura, de autoridade incompetente?
O Sr. Pimenta Bueno - Sem dúvida.

O SR. OTTONI -Digo que não. A autoridade que concede aposentadorias
outra não pode ser senão o Poder Executivo. Teriam as solenidades externas próprios dessas ordens? É natural que os decretos não vão lá sem estar competentemente assinados e referendados pelo Ministro. Portanto, hão de ir com todas as
solenidades externas. Serão manifestamente contrários à lei?
O Sr. Barão de Pirapama - Essa é que é a questão.

O SR. OTTONI - Justamente. O nobre Senador por Pernambuco, que
sabe quanta veneração e estima me merece, diz que aí é que está a questão. Verdadeiramente, aí é que está a questão. Mas, se assim é, o Tribunal Supremo e as relações do Império já a decidiram, porque, desde 1831, inúmeros decretos de aposentadoria iguais a esses têm sido apresentados às relações e ao Supremo Tribunal
de Justiça, e nem o Supremo Tribunal de Justiça, nem as relações julgaram, jamais,
que havia disposição, nesses decretos, manifestamente contrária às leis, e tem-nos
cumprido. Portanto, a jurisprudência dos precedentes me assegura que o Tribunal
Supremo de Justiça e as relações entendem não haver, nos decretos de 30 de dezembro último, nada manifestamente contrário à lei. Isto é o que eles têm entendido e
assim têm praticado, e não acredito que, por mais autorizadas que sejam as vozes
dos nobres Senadores que deram esse conselho ao Supremo Tribunal de Justiça, ele,
desmentindo todos os seus antecedentes, entre, agora, no caminho perigoso de resistências que não são legais.
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A este respeito, o nobre Senador pela Província da Bahia disse, em aparte,
algumas palavras que, como todas as suas, foram para mim altamente significativas.
Falava-se a respeito do poder o Tribunal Supremo examinar os decretos que lhe
fossem transmitidos, e o nobre Senador disse: "-Não o pode fazer senão julgando." Nestas palavras, eu achei resolvida a questão. O Tribunal supremo não pode
deliberar senão julgando. O Tribunal Supremo, quando se lhe apresenta um decreto
de aposentadoria, mandado pelo Governo, deve acreditar que esse decreto foi promulgado segundo as normas legais, e segundo todas as regras prescritas.
O Sr. Pimenta Bueno -Não apoiado.

O SR OTTONI - O Tribunal Supremo poderia fazer objeção? Sr. Presidente, eu ponho de parte os precedentes com que tenho argumentado e entro na
teoria do direito, pura e simplesmente. O Tribunal Supremo de Justiça, quando se
lhe apresenta um decreto de aposentadoria, poderá mandar perguntar, por exemplo,
ao Governo, se o aposentado requereu ou não a aposentadoria? Com que direito iria
perguntar ao Governo? Não seria instituir um exame, que não lhe compete, sobre
os atos do Governo?
O Governo tem uma autoridade a quem dar conta, e a autoridade a quem
ele dá conta é o Corpo Legislativo, é esta Câmara e a Câmara dos Srs. Deputados,
encarregadas de velar pela guarda da Constituição e leis, incumbida a Câmara dos
Srs. Deputados de acusar os Ministros que violam a Constituição e as leis, e esta
Câmara, de julgá-los; e - seja dito de passagem -, sem que por este fato fique de
maneira alguma coarctada esta Câmara no privilégio lato que tem, em igualdade de
posição com a Câmara dos Srs. Deputados, para profligar, pela censura, todos os
atos do Governo, mesmo aqueles sobre que tem de proferir julgamento, posteriormente. Digo, pois, que o Supremo Tribunal de Justiça, apresentando-se-lhe os
decretos de aposentadoria, não pode, sem se converter em corpo político, ir examinar se eles são legais ou não. Vieram de autoridade competente? Estão revestidos de
todas as solenidades? Não compete, de maneira alguma, ao Tribunal Supremo investigar mais nada a respeito. Chamaria o Governo à barra? Mandaria intimar o
Ministro da Justiça, para que lhe remetesse os documentos, em virtude dos quais
procedeu à aposentadoria? Creio que ninguém aconselhará tal ao Tribunal Supremo.
Aonde iria o Tribunal Supremo com essa atribuição? Absorveria o Executivo, teria
de devolver aqueles decretos que julgasse ilegais, e cumprir somente os outros.
Por conseguinte, já vê V. Exa. que eu, se tivesse de falar, teria antes, neste caso, de aconselhar os nobres Senadores que não fossem tão longe, que andassem
mais devagar, para eu poder acompanhá-los.

O Sr. Pimenta Bueno
tuição belga.

--·o nobre Senador consulte o art.

107 da Consti-

O SR. OTTONI- Nós nos regemos pela brasileira. (Apoiados.)
O Sr.- Pimenta Bueno -A nossa Constituição tem disposição idêntica.
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O Sr. Presidente - Atenção!

O SR. OTTONI - Nestas disposições, Sr. Presidente, eu estava resolvido a
aguardar a discussão dos diversos projetos que se tem oferecido, sobre a matéria.
Pretendia votar, silencioso, sobre os diversos requerimentos, mas não tanto que não
manifestasse ao Senado e ao País qual era a minha opinião. Acreditava tê-lo já feito,
procurando, em ocasião oportuna, dar ao nobre ex-Ministro da Justiça., por um simples apoiado, o testemunho ditado pela minha consciência, de que o nobre ex-Ministro se tinha deixado levar pelas mais retas intenções, pelas inspir'ações da sua
consciência, e que tinha prestado um relevante serviço ao seu País.
I
Sr. Presidente, esta intenção em que eu estava era, tambémt filha de um
pesar que vou revelar ao Senado, e que está, sem dúvida, no coração:de todos. As
palavras do nobre ex-Ministro da Justiça do Ministério de 2 de março de 1861,
proferidas nesta Casa, e ultimamente lidas pelo seu digno colega, ex-Ministro da Fazenda, fizeram grande sensaçã'o no País, repercutiram, deploravehnente, no estrangeiro, e colocaram-nos em triste posição, diante da Europa. As palavras que este
nobre ex-Ministro da Justiça proferiu, nesta Casa, foram que, se em sua maioria, a
Magistratura do Brasil inspirava toda a confiança, entretanto, havia· exceções tais
que o obrigavam a entrar, impavidamente, na questão, e que, ajudado pela Constituição e opinião pública, havia de profligar o mal existente. V. Exa. sabe que estas
palavras do nobre ex-Ministro da Justiça têm sido comentadas na Europa, nos jornais e panfletos que se tem distribuído profusamente. V. Exa. sabe que essa opinião
grassa, geralmente, na populaçã'o. Logo, Sr. Presidente, para dar o seu a seu dono,
para dar à grande maioria da Magistratura brasileira o lugar de honra que, sem dúvida, lhe compete, era preciso um ato qualquer que significasse ao País e ao estrangeiro que o Governo tinha dado providências.
O Sr. Silveira da Motta - Embora ato ilegal ...

O SR. OTTONI - Eu lá irei; tratar~i, depois, a respeito da legalidade.
Eu não desejava discutir esse ato. Tendo confiança no nobre ex-Ministro da
Justiça, nas suas intenções, ainda que ele errasse em algum caso, como talvez errasse, eu, diante do altar da Pátria, entendia que todos deviam dar um voto silencioso,
e que isto iria restaurar o poder moral da Magistratura brasileira, no País e no estrangeiro. Mas, o nobre ex-Ministro da Fazenda, de 61, obrigou-me a vir dar algumas
explicações ao Senado. Citou a minha humilde opinião, na Câmara dos Srs. Deputados, parecendo-lhe que, lá, eu condenara as aposentadorias feitas sem autorização prévia.
O Sr. Paranhos - Não disse isso. ·

O SR. OTTONI - Pareceu-me. Ao menos, leu palavras minhas, donde se
podia deduzir esta conseqüência, e, por isso, eu julguei-me na obrigação de vir explicar-me, perante o Senado.
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Em 1861, como já muito anteriormente, a minha convicção, como a convicção de todos, era a necessidade de reformar o Poder JudicÍário, especialmente, a
Magistratura. Durante a sessão legislativa, se divulgou que o nobre ex-Ministro da
Justiça pretendia usar do expediente de aposentar, em larga escala, magistrados
apontados como de uma conduta equívoca. É sabido que, se as listas escritas não
circularam, os nomes andaram, de boca em boca, pelo Corpo Legislativo.
Ora, Sr. Presidente - perdoe-me o nobre ex-Ministro da Justiça de .2 de
março -, não tendo eu grande confiança na placidez de ânimo de S. Exa., e acreditando que esse ato reclamado pela necessidade pública podia ter proporções iguais,
disse a S. Exa. que me constava ter ele uma longa lista de proscrições- de 30 ou 40
se falava -, e que, se queria dar esse grande golpe, era bom que, previamente, se
entendesse com o Parlamento. Mas, não era, simplesmente, para o ato, não era para
a repetição do que tinham feito o nobre Visconde de Uruguai, o nobre Marquês de
Paraná e outros. Não, quando pedi que se fizesse uma lei a respeito, apontei uma necessidade que, ainda hoje, entendo que é de grande momento atendef'Se.
Eis o que, naquele mesmo discurso, na Câmara dos Srs, Deputados, eu
disse:
"O nobre Ministro, pelo modo por que falou a respeito da escolha
dos últimos desembargadores, deu a entender que, na classe dvs juízes de direito, aqueles que têm sido apresentados à consideração do
Poder Executivo, nas listas do Tribunal Supremo, e não têm tido a fortuna de ser escolhidos, estão no caso de serem todos aposentados. o
que é certo, Sr. Presidente, é que, agora, que se trata de melhorar a
classe dos magistrados, deviam-se considerar, muito atentamente, os
inconvenientes da lei que autoriza a ficarem, indefinidamente, privados do direito de entrar nos tribunais superiores os juízes de direito que
não têm a fortuna de serem escolhidos, logo na primeira proposta.
Apresentados nas listas coletivas uma, duas e dez vezes, sem que nunca
obtenham a escolha, perdem por tal modo a força moral nas suas comarcas que não podem continuar a bem administrar justiça... Eu acreditava que, quando se trata de melhorar a classe dos magistrados, era
preciso tomar-se em consideração a desses, que não sei como classifique, que não são juízes de direito avulsos, porque, enfim, estão nas suas
comarcas e, assim, são juízes de direito, mas juízes de direito de uma
categoria especial, porque, por uma indução rigorosa, derivada das repetidas ex_clusões que os têm ferido, posso dizer que jamais serão desembargadores. Tais juízes não podem ter, nas respectivas comarcas, a menor força moral pará administrar justiça. No entanto, um juiz de direito
que julga, singularmente, pode fazer como tal, males muito maiores
do que o magistrado de um tribunal coletivo superior, onde os defeitos de uns acham corretivo nas boas qualidades dos colegas.".

O Sr. Dantas - Não podem ser bons magistrados.
O SR. OTTONI - Não podem ser bons magistrados, como diz o nobre
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Senador. Eis um dos motivos em que insisti, no discurso de que citou um aparte o
nobre Senador por Mato Grosso. Era esta espécie que eu desejava que fosse considerada em lei. Mas, nada se tendo feito, e tendo aparecido, ultimamente, o ato do
Governo, eu já me enunciei no apoiado que dei ao nobre ex-Ministro da Justiça, declarando que aprovava esse ato, e agora vou entrar na sustentação do meu voto,
pele lado da legalidade.
Sr. Presidente, acredito que a nossa Constituição, a respeito do caso vertente, é omissa. Na Constituição dos Estados Unidos, e na Constituição inglesa,
se dá recurso contra o magistrado que, apesar de ter má conduta, não pode ser o
alcançado pela lei ordinária. Na Constituição dos Estados Unidos, está a disposição de que os magistrados conservam seus empregos, enquanto bem servem. É também a cláusula inglesa: tandiu se bene gesseriant. Na Constituição dos Estados Unidos, se dá ao Senado e à Câmara dos representantes o poder que se chama- impeachment -, que vem a ser o poder de declarar o Senado, sob proposta da Câmara dos
Representantes, que tal ou qual magistrado não pode continuar a sê-lo, por virtude
de má conduta. As constituições de quase todos os estados que formam a União
Americana consagram este mesmo princípio, e quase em todos os casos é a segunda
Câmara que julga, por virtude da reclamação da primeira.
Já o legislador constituinte, no Brasil, reconheceu esta lacuna da nossa
Constituição, porquanto, quando se promulgou o Ato Adicional, o legislador constituinte deu às Assembléias Provinciais, no § 7? do art. 11, o direito de decretar a
suspensão, e mesmo a demissão, dos magistrados contra quem houvesse queixa de
responsabilidade. Eu entendi, e a muitas pessoas, cuja autoridade respeito, ouvi que,
neste parágrafo do art. 11 do Ato Adicional, estava consignado, inteiramente, o direito de impeachment, decretado na Constitu_ição dos diversos estados da América do
Norte e na Constituição central. Mas, Sr. Presidente, é certo que veio a interpretação do Ato Adicional, e, em vez de um<julgamento político, deixou simplesmente às
Assembléias Provinciais um julgamento ordinário, converteu as Assembléias Provinciais em tribunais de justiça e declarou que elas só poderiam aplicar a pena de suspensão e demissão nos casos previstos na lei e forma determinada. Já se vê que desapareceu o direito político que tinha sido concedido às Assembléias Provinciais.
Mas, eu trouxe o fato, só para demonstrar que ele tinha sido reconhecido pelo Poder Constitucional, e que assim o entendem muitos.
Sr. Presidente, esse princípio é consagrado na Constituição dos Estados
Unidos, considerado por muitos escritores como verdadeiramente salvador.
J oseph Stori diz acerca do impeachment: "Que haja funcionários públicos
independentes da nação, qualquer que seja o seu demérito, é um sole cismo de l 9ordem, do absurdo e da inconsistência."
No entanto, este solecismo, de alguma maneira, está consagrado pela nossa Constituição, eis por que sinto não poder acompanhar o nobre Senador pela
Bahia, na opinião que manifestou, de que o ato praticado pelo nobre ex-Ministro da
Justiça não ofendia a Constituição, era um simples excesso de poder, por ter o Ministro usado de uma faculdade que não tinha na lei, pois que a Constituição declara
que os magistrados são perpétuos e só podem perder o seu lugar, por virtude de sentença, constitucionalmente não sendo possível que de outro modo eles o percam.
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Mas esse fato é ou não uma lacuna da Constituição? Que o é, tem sido reconhecido isso pelo Poder Legislativo geral e pelo Governo, quando, apesar da inibição que reconheço haver na Constituição, tem usado do direito, como se ele existisse, de declarar que tais e tais magistrados, segundo a conveniência pública, não
devem continuar a servir. São atos contra a letra da Constituição, mas não são
contrários ao s(m espírito. São atos que legalizados ficam, mediante um bill de indenidade, concedido pelo Poder competente.
O Ministro que aposenta o magistrado, à vista dos motivos de interesse
público que o guiaram, sujeita-se à censura de direito, e diz às Câmaras que façam o
seu dever, ao Senado que o julgue, e à Câmara dos Deputados que o acuse, se acaso
entenderem que ele transgrediu a Constituição e deve ser punido.
Mas, Senho:ç,es, a Câmara dos Deputados está encarregada, exclusivamente,
de formar culpa ao Ministro, e, se a Câmara dos Deputados, apreciando o ato, declara que não procede acusação, concede ao Ministro o bill de indenidade ...

O Sr. Pimenta Bueno - Está enganado, o bill de idenidade é das duas
Câmaras.
O SR. OTTONI -Parece-me que o nobre Senador é que está enganado. Eu
acredito mesmo que, se acaso a Câmara dos Deputados acusasse e o Senado absolvesse, o bill de indenidade estava concedido.

O Sr. Nabuco- Só a Câmara pode acusar.
O SR. OTTONI - A Câmara dos Deputados é exclusivamente encarregada çlo processo da formação da culpa ao Ministro, e, se a Câmara não julga procedente a acusação, o bill de indenidade está concedido. Mas, ainda bem que o nobre
Senador concorda na existência deste direito constitucional, chamado o bill de indenidade.

O Sr. Pimenta Bueno - Pelas duas Câmaras, como aconteceu na Inglaterra.
O SR. OTTONI - Bem; se as duas Câmaras o negarem; mas, se a Câmara
dos Deputados, que é exclusiva para fazer a acusação, não o faz, o que resta? O ato
fica em vigor.
Os nobres Senadores entendem que não. Os nobres Senadores entendem, e
já neste sentido foi apresentado um projeto, que a Assembléia-Geral pode cassar o
ato do Poder Executivo. Sr. Presidente, este projeto é que acho altamente inconstitucional, pois pode a Assembléia-Geral, por um ato seu, revogar um ato do Poder
Executivo? Onde a independência dos poderes? Não fica tudo amalgamado? Teremos nós a onipotência Parlamentar. Se podemos revogar um ato do Poder Executivo, podemos, igualmente, revogar um ato do Poder Judiciário. Quando uma sentença nos parecer injusta ou inconstitucional, passará uma lei no Corpo Legislativo dizendo: "Fica revogada tal sentença, proferida pelo Poder Judiciário".

O Sr. Silveira da Motta- É o mesmo.
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O SR. OTTONI - O Poder Judiciário não é menos do que o Poder Ex ecutivo.

O Sr. Pimenta Bueno - Agora, trata-se de usurpação do Poder Executivo;
é a questão.
O SR. OTTONI- Concordo com o nobre Senador, mas digo que, contra a
usurpação do Poder Legislativo que possa ter sido praticada pelo Poder Executivo,
o remédio é a acusação ...

O Sr. Pimenta Bueno - Está muito enganado.
O SR. OTTONI - ... e, neste caso, acredito que a acusação é de pena c apital.

O Sr. Pimenta Bueno - Está muito enganado.
O SR. OTTONI - Não é simples abuso do Poder. O nobre ex-Ministro da
Justiça arriscou-se a muito.

O Sr. Silveira da Motta- Muito?
O SR. OTTONI - Sem dúvida, porque a violação que praticou, se acaso
não obtiver um bill de indenidade, pode até ter a pena capital.

O Sr. Silveira da Motta- Mas ele sabe que ...
O Sr. Barão de Muritiba- É contra a lei de responsabilidade dos Ministros.
O SR. OTTONI - A lei de responsabilidade fulminao Ministro que atenta
contra a independência de qualquer dos poderes políticos ... Pergunto aos nobres
Senadores: o fato de que se trata é ou não, na opinião dos nobres Senadores, um
atentado contra a independência do Poder Judiciário? Pois, na forma da lei, esse
atentado é punido, no grau máximo, com a pena de morte.
É verdade que todos os nobres Senadores se apressam em prometer que
hão de absolver o nobre ex-Ministro. Ainda não houve um só que declarasse que
condenava; só o meu venerável amigo, que se assenta à minha esquerda·- o Sr. D.
Manoel -, foi que declarou que o condenaria, mas que não tomava parte no julgamento.

O Sr. D. Manoel - Condenava, sem dúvida nenhuma.
O SR. OTTONI -Mas, não tomava parte no julgamento ...

O Sr. Dantas- Em que país viu o nobre Senador um Ministro condenado?
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O SR. OTTONI- Desgraçadamente.
O Sr. Dantas - Logo ...
O SR. OTTONI - Mas, eu felicito o Senado, felicito ao País por esta discussão: ela não me incomoda, prova que todos estamos no nosso posto e que se trata, com zelo, de fazer vingar a Constituição e as leis. A questão, da minha parte, é
se, no caso presente, merece o Ministro um bill de indenidade. No mais, concordo em
princípio, com os nobres Senadores que acham que o Poder Judiciário, sendo independente e não podendo os magistrados perder os seus lugares senão em virtude de
sentença, a aposentadoria ofende a Constituição. Eu, porém, dou o bill de indenidade para o caso. Aplaudo-me da discussão, admito os princípios, mas nego a conseqüência, pelos motivos que tenho expendido.
Sr. Presidente, agora, peço licença a V. Exa. para tomar em consideração
algumas das proposições do discurso do nobre Senador pela Província do Rio de J aneiro, que falou no último dia da discussão deste requerimento.
O nobre Senador pela Província do Rio de Janeiro procurou defender-se
do fato que praticou, em 1842, aposentando diversos membros do Tribunal supremo da justiça, independentemente de requerimento deles. Acha inconstitucional a
aposentadoria dada pelo seu colega o nobre Ministro do Gabinete de 30 de Maio,
mas pela sua parte diz: "O que eu pratiquei, fi-lo dentro da legalidade, e tinha autorização para isso". E vingou a reputação dos magistrados que havia aposentado e
que imaginou que podiam ter sido ofendidos pelo nobre Ministro do Gabinete de
30 de Maio. Nesta segunda parte, creio que se enganou. O nobre Ministro da Justiça
do Gabinete de 30 de Maio não disse uma só palavra da qual - cuido que ratificará
o que vou dizer -, não disse uma palavra que, nem de longe, pudesse significar que
tinha a menor dúvida sobre a probidade, honestidade e mais qualidades dos nobres
conselheiros que haviam sido, em 1842, aposentados pelo seu digno antecessor.
O Sr. Silveira da Motta- Já explicou no seu discurso.
O SR. OTTONI - Portanto, o nobre Senador pela Província do Rio de
Janeiro defendeu a memória de falecidos, muito dignos magistrados ...
O Sr. Cansanção de Sinirnbu - Que não foram acusados.
O SR. OTTONI - ... mas defendeu quem não foi acusado.
Disse, porém, o nobre Senador pela Província do Rio de Janeiro: "Eu tinha
direito para aposentá-los e aposentei-os contra a sua vontade, mas tinha a ordenação do liv. 19, tit. 59, § 16." Eu tinha entre os meus apontamentos essa ordenação,
mas não me parece agora.
O Sr. Cansanção de Sinirnbu- Eu tenho, aqui. (Entrega-a ao orador).
O SR OTTONI - Felizmente, posso substituir os meus apontamentos.
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Parece-me, Sr. Presidente, que o argumento tirado das ordenações foi cabalmente respondido pelo nobre Senador pela Província da Bahia. Se a ordenação
pode salvar o nobre Ministro de 1842, salva, igualmente, o nobre Ministro- de 1863.
O Sr. Pimenta Bueno - Se estivesse no mesmo caso.
O SR. OTTONI - Vamos ver a doutrina. O nobre Senador disse que aposentou esses magistrados, porque eram maiores de setenta anos. Mas, a ordenação
não facultava a aposentadoria, senão àqueles que a pedissem.
O Sr. Cansanção de Sinimbu - Apoiado, refere-se a aposentadorias voluntárias, requeridas.
O SR. OTTONI - É yerdade, senão vejamos o texto das ordenações citadas. (Lendo.)
"Liv. 2Q tit. 5-;1- - Os conselhos ou fidalgos, de qualquer estado e proeminência que seja não aposentem alguém por muita idade, ou por outra alguma causa
ou razão.'tlle tenha. E Q que quiser ser aposentado apareça 'pessoalmenf~. perante
nós, ou perante nossos oficiais, a que pertencer, não tendo enfermidade por que
não possa pessoalmente vir. E, se os ditos oficiais virem, por aspecto de sua pessoa,
que pode ser razoadamente de idade de setenta anos, dêem-lhe carta para se tirar inquirição de testemunhas, na terra, sobre a dita idade, sendo chamados o juiz e Presidente do Conselho, para verem como se tira a inquirição, e contrariarem ou forem contraditas as testemunhas, se as tiverem. E, acabada a inquirição, seja trazida
aos ditos nossos oficiais para a verem. E, se por ela acharem provada a idade de
setenta anos, dêem-lhe carta de aposentadoria".
Já se vê, pois, que o nobre Senador socorreu-se de uma disposição que, pcir
modo algum, lhe aproveita. O nobre Senador confessou que tinha aposentado
contra a vontade aqueles magistrados. Mas, a ordenação que acabei de ler autoriza
a aposentadoria, somente dos magistrados maiores de 70 anos que a requererem.
Referindo-se - me parece - a ordenação ao desembargo do Paço, à Casa da Suplicação e a outros tribunais que talvez se considerassem com o direito de dar essas
aposentadorias, disse: "Não 1darão, e quando alguém tiver a idade de 70 anos, requererá, e, se provar, ser-lhe-á concedida". Logo, contra a vontade dos aposentados,
não podiam dar aposentadoria os oficiais da Coroa e fidalgo, mas podia dá-la o
Rei, porque esse podia tudo, era a lei viva.
O nobre Senador socorreu-se, também, à ordenação do liv. 19, tit. 59,
§ 16. É uma citação também contraproducente. A ordenação diz o seguinte (lendo).
"Ordenação, livro 19, tit. 59, § 16. - E os desembargadores que nós apresentarmos, ou escusarmos de ir à relação, indo a ela, não terão voto, nem poderão
ser em despacho algum, salvo tendo, para isso, especial provisão nossa".
Ora, o que vejo aqui? Quais são os aposentados? São aqueles que obtiveram aposentadorias, tendo-á requerido, mas a ordenaÇão supôs uma outra classe de
indivíduos, os que fossem escusados; e os escu~ados, está claro, que podiam ter obtido escusa a seu pedido, ou sem eie, de alta recreação do Soberano, que tudo podia
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sic valo, sic jubeo, sit pro ratione protestas. Dê o nobre Senador o sentido que lhe
parecer à palavra - escusar. Suponhamos que escusa é uma licença temporária. O
que é que diz a ordenação? "Os que têm escusas não podem voltar para a relação,
sem especial provisão." Logo, contra a vontade dos desembargadores, podiam ele
perder os seus lugares, mesmo aqueles que não tinham chegado aos 70 anos.
Por conseqüência, me parece que a argumentação do nobre Senador, tirada destas duas disposições das ordenações, é inteiramente contraproducente. O nobre Senador, no ato que referendou, em 1842, acha-se, quanto ao direito, no
mesmo caso, exatamente, que o nobre Ministro de 30 de maio: fez o que não podia
fazer.
Mas o nobre Senador pela província da Bahia já disse, e eu não repetirei,
até para não estragar o que também disse S. Exa. Eu declaro, francamente, que não
tinha noticia dos dois parágrafos das ordenações que li. Mas, o nobre Senador, que
tinha deles perfeito conhecimento, disse, logo que foram invocados: "Se ides buscar as ordenações, tollitur quaestio, porque elas respondem em favor do ato praticado." Mas o nobre Senador acrescentou, e acrescentou muito bem: "-Não é nas
ordenações que se há de ir buscar o direito, mas sim na Constituição e nas leis regulamentares que lhe deram desenvolvimento".
Eu não sei se me exprimo mal a respeito, mas· acredito que, nas ordenações, há alguma parte de direito constitucional, há alguma parte de direito civil. O
que é de direito constitucional só pode prevalecer, se está de acordo com a Constituição. A Constituição é o único direito constitucional. E o que ficou prevalecendo das ordenações, mesmo depois de promulgada a Constituição, enquanto não sofresse reforma, é a parte relativa ao direito civil: logo, a respeito de teorias constitucionais, não se podem alegar as ordenações.
Sr. Presidente, o nobre Senador, para justificar as aposentadorias dos magistrados já adiantados em idade, socorreu-se a considerações tiradas das enfermidades naturais, do deperecirnento gradual das faculdades intelectuais, e S. Exa. mesmo deu documento de que, com efeito, em nosso País, sobretudo, a faculdade da
memória facilmente se enfraquece. O nobre Senador estava perfeitamente esquecido
da magna parte que teve em aposentadorias idênticas às de 1863, realizadas no ano
de 1843, de que eu vou fazer um ligeiro histórico, tirado do Jornal do Commercio de
1843, que fui escavar com todo cuidado. Aí, o Senado achará muitas observações que já têm sido reproduzidas, e que hão de ilustrar a história da questão atual.
Eram Ministros, em 1843, o falecido Sr. Marquês de Paraná, o Sr. Visconde de Uruguai, o Sr. Visconde de ltaboraí e o Sr. Joaquim Francisco Vianna. Foram
aposentados por decretos de 5 de agosto os Srs. desembargadores Belmont, Tibúrcio e um outro. Note bem o Senado: estavam as Câmaras reunidas, circunstância
porventura mais flagrante do que a circunstância em que foram promulgados os decretos de 30 de dezembro, e de que se tem tirado grande motivo de censura. As Câmaras não estavam próximas a reunir-se, estavam reunidas. O ministério aposentou
a estes desembargadores, e mandou dizer à Câmara, no ofício em que remeteu os
decretos, que só sujeitava à aprovação a questão pecuniária, e não a legalidade do
ato. Acredito, portanto, que com muito mais razão deviam ter sido chamados à
barra da Câmara, e acusados, os nobres Ministros, de então, pela sobranceria com
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que falavam. Compare-se o procedimento de então com o de hoje. O nobre ex-Ministro da Justiça disse: "Pratiquei este ato, e sei que não tinha autoridade para isto,
sujeito-me à censura de direito". Os outros disseram - se se supuser que estou em
engano, eu pedirei ao nobre 1<? Secretário para mandar esses decretos -: "Só
sujeito às Câmaras a questão pecuniária, e não as aposentadorias".

O Sr. Ferreira Penna - Os decretos de 30 de dezembro também declaram
que o ato fica sujeito à aprovação das Câmaras, somente, na parte relativa ao vencimento dos aposentados.
O SR. OTTONI -Mas, acrescentou o Ministro que, sobre não ter autorização, é que se sujeitava à censura de direito.

O Sr. Silveira da Motta - Não era preciso que dissessem que se sujeitavam
à censura de direito.
O SR. OTTONI- Disseram, em 1843, que não se sujeitavam. Mas V. Exa.
bem sabe que a Câmara de 1843, necessariamente, havia de ter alguma condescendência.

O Sr. Silveira da Motta- Ê natural, assim como está com o Sr. ex-Ministro
da Justiça.
O SR. OTTONI - Agora não tinha havido, como desgraçadamente, em
1842, uma revolúção; não tinham sido as urnas assaltadas pelos soldados vitoriosos. Bem vê que há alguma diferença.

O Sr. Silveira da Motta- Deixemos a história.
O SR. OTTONI - A história é muito instrutiva, é preciso não esquecêla, nela é que aprendemos o que devemos praticar.
Mas, eu desejava que o nobre Ministro de 1842 me dissesse, e ao Tribunal
supremo de justiça, qual o conselho que quer que tome esse tribunal: se o conselho
que lhe dá agora, de resistir, ou o conselho que deu, em 1842, dizendo que nem a
Câmara dos Srs. Deputados podia intervir neste negócio.

O Sr. Dantas - Quem disse isto?
O SR. OTTONI - O Sr. Visconde de Uruguai, o nobre Ministro da Justiça

de 1842.
Permita V. Exa., Sr. Presidente, que eu continue a dar conhecimento ao
Senado das minhas escavações. Esses decretos de aposentação, decretada pelo Governo, em 1843, foram levados à Comissão de Legislação. Eram membros desta comissão o Sr. Nebias, atual Deputado, e o Sr. Manoel Joaquim Carneiro da Cunha, e
que logo, em 23 de agosto, deram parecer, aprovando as aposentadorias e prometendo que, no correr da discussão, exporiam os motivos justificativos delas.
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Este parecer entrou em discussão no dia 6 de setembro seguinte. O Sr. Urbano requereu que fosse à Comissão de Constituição, e o requerimento do nobre
Deputado foi rejeitado. Continuando a discussão, o Sr. Urbano pediu que a comissão desse os esclarecimentos justificativos do ato a que se havia comprometido, e o
silêncio reinou da parte da comissão. Diz o Jornal do Commercio: (lendo): "O Presidente, depois de longa pausa, declara que, não havendo mais quem fale, vai pôr a
votos o parecer; os Srs. Urbano e Nunes Machado exprobam a comissão e seu silêncio, e a discussão fica adiada".
Na sessão seguinte, defendem o Governo os Srs. Rezende, Carneiro da
Cunha e Ferraz. O Sr. Ferraz - note bem a Câmara e faça a aplicação que, na atualidade, julgar dever ter - o Sr. Ferraz achou injusto o ato, por limitar-se a três desembargadores. - "É injusto dar a magistrados prevaricadores mais ordenado do
que a outros aposentados a pedido, e contando muito mais serviços." Esta observação é, exatamente, a que agora fez, na Câmara dos Senhores Deputados, o ilustre
membro da Oposição, o Sr. Dr. Lopes Netto, quando disse que acusava o ato do
nobre ex-Ministro da Justiça por ser muito parco, que queria que se estendesse a
mais. É, justamente, a acusação que o Sr. Ferraz fez ao ato do Ministério de 1843.
E no sentido de explicar esse tal ou qual direito que eu tenho dito que o
progresso do tempo e sucessão dos casos têm introduzido no nosso sistema, o Sr.
Ferraz. disse mais: "-Não quero que se faça lei, e sim que se sigam os precedentes,
porqu~, assim, as Câmaras examinam ato por ato, aprovam os justos e reprovam os
injustos". Pediu, também, o mesmo Sr. Ferraz que se aposentassem os prevaricadores que estavam na mais elevada classe da Magistratura.
Na sessão de 13 de setembro, disse o Sr. Ferraz que, para bem defender a
causa dos aposentados, o meio melhor era mostrar que· o ato tinha sido injusto,
e notou que se fugisse desta questão e que só se agarrassem à ilegalidade. Fez sentir que esta circunstância era altamente honrosa para o Ministro que praticou o ato,
apenas taxado de ilegal, apesar da prática e dos acertos da Casa.
O Sr. Silveira da Motta -Apenas!
O SR. OTTONI - Este discurso do nobre Deputado foi vivan1ente apoiado, diz o Jornal do Commercio.
Nessa mesma sessão, coube também a palavra ao nobre relator da Comissão, que tinha aprovado os decretos das aposentadorias, o Sr. Nebias. S. Exa. disse
à Câmara que o ato era constitucional, era justo, que estava plenamente justificado,
e, com estas generalidades, a Câmara se contentou. O Sr. Pereira da Silva falou, exatamente, no mesmo sentido em que o Sr. Nebias. E acrescentaram ambos que o motivo da aposentadoria era alguma coisa a mais do que a má fama dos aposentados,
falaram em prevaricação, e, dizendo que os motivos eram esses, o diziam na qualidade de íntimos amigos do Ministro que referendou o ato.
O Sr. Dantas- E o que falaram contra?
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O SR. OTTONI - Unicamente, os Srs. Urbano e Nunes Machado. Até
posso dar notícia ... eu tinha entre estes papéis uma lista que não encontro agora(*);
mas, talvez possa referir, de memória, os nomes dos nobres Senadores que estavam
presentes, como Deputados, e que não falaram. Foram o nobre Senador pela província de Minas Gerais ...
O Sr. Mendes dos Santos - Falei.

O SR. OTTONI - Não encontrei no Jornal o discurso de V. Exa. Esteve
presente, e não falou o meu nobre amigo que se senta à minha esquerda.
O Sr. D. Manoel - Eu era ainda caloiro nesse tempo.

O SR. OTTONI - O nobre Senador pela Bahia, que combateu o nobre exMinistro de 1842, esteve presente, e nada disse.
O Sr. Dantas - Se agora estivesse, nada diria.

(*)Dos Deputados da Câmara de 1843, que não se pronunciaram contra o ato do
Governo, ainda têm assento nas duas Câmaras os seguintes:
José Manoel da Fonseca
Fernandes Chaves (Quaraim)
D. Manoel Mascarenhas
Barbosa de Almeida
Souza Franco
Frederico de Almeida Albuquerque
Manoel Felizardo
Sinimbu
Nabuco de Araujo
Cavalcanti de Lacerda (Pirapama)
Barros Pimenta!
Gonçalves Martins
Wanderley (Cotegipe)
Eusébio de Queiroz
Herculano
Carneiro de Campos
Também eram Deputados, e não se pronunciaram contra o ato, os seguintes magistrados que já tinham ou tiveram elevada posição na sua classe e ainda vivem:
Simões da Silva
Ernesto França
Machado Nunes
D. José Mascarenhas
Venancio Lisboa
Thomaz Xavier
Assis Rocha.
(Nota do orador.)
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O SR. OTTONI - Tinha já, então, os mesmos princípios de hoje. O Sr.
ex-Ministro da Justiça era também Deputado, achava-se na Casa, estava presente, e
não consta dos jornais que dissesse coisa alguma.
O Sr. Silveira da Motta- Já estava adivinhando.

O SR. OTTONI - Parece-me que o nobre Senador pela Bahia, autor de um
outro requerimento, e que está na extremidade do banco oposto, também esteve na
Câmara, e não consta que protestasse contra a violação da Constituição.
O Sr. Silveira da Motta--- Ainda bem que eu não era Deputado, em 1842.

O SR. OTTONI - Há mais alguém na Casa que, presente na Câmara dos
Deputados, em 1843, não disse palavra, não defendeu a Constituição violada.
E há coisa mais importante do que tudo quanto acabo de dizer...
O Sr. Silveira da Motta- Estas aposentadorias não passaram no Senado.

O SR. OTTONI- Peço a atenção.
O Sr. Presidente- Atenção!

O SR. OTTONI - Há coisa mais importante, no sentido da solidariedade
ministerial, e que prova que os nobres Ministros, daquela época, não acompanharam, pura e simplesmente, seu colega da Justiça, mas que foi o ato deliberado em
conselho, e todos eles aconselharam à Coroa que aposentasse. O nobre Senador pela
Província do Rio de Janeiro, que era, então, Ministro da Marinha:, se exprimiu como
passo a dizer. F oi na sessão de 4 de setembro (lendo):
"O Sr. Rodrigues Torres (Ministro da Marinha): O ato foi inteiramente nosso, foi aconselhado pelos Ministros da Coroa".
Sr. Presidente, suponho que os fatos que narrei não sofrem contestação
em nenhum ponto. tenho-me referido a palavras copiadas, textualmente, do Jornal
do Commercio.
Ora, pergunto, novamente, ao nobre ex-Ministro da Justiça de 1842: como
é que, agora, aparece acusando o seu sucessor de 1863, porque praticou, exatamente, o que o nobre ex-Ministro praticou em 1843, e que, por órgão de seu digno colega o Sr. ex-Ministro da Marinha, honrou-se na Câmara, de haver praticado? O que
era então legítimo, legal e constitucional, hoje será ilegítimo, ilegal, inconstitucional? Parece-me que as considerações trazidas, agora, pelo nobre Senador, provam,
somente, que esqueceu-se desse passado, aliás, senão teria pronunciado com tanto
calor como se pronunciou; tanto mais, porque o nobre Senador, a não fazer parte
daquele Ministério o Sr. Marquês de Paraná, era ali a figura proeminente. O nobre
Senador se há de lembrar que, em 1841, dois anos antes, fazendo S. Exa. parte do
Ministério que tinha organizado o Sr. Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, eu
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lhe anunciei o que estava na consciência pública, isto é, que o nobre Senador se
havia de separar dos seus colegas de então, para organizar um Ministério mais compacto que realizasse a sua política. E, efetivamente, dois anos depois, eu vi realizado o meu vaticínio de 1841. Portanto, o nobre ex-Ministro, que era a figura proeminente naquele Gabinete, tornou a responsabilidade do ato, e é necessário que nos
explique, muito longamente, muito desenvolvidamente, quais são os caminhos por
que chegou a mudar, tão cabalmente, de opinião.
Quero completar o histórico das aposentadorias de 1843, e, nas escavações que fiz, encontrei também o meu quinhão.
O Sr. Barão de Pirapama - Aprovou?
O SR. OTTONI -Não, Senhores. Vou completar o histórico. Essas aposentadorias foram aprovadas na Câmara dos Srs. Deputados, o projeto veio para o
Senado e, dois anos depois, foi rejeitado.
O Sr. Silveira da Motta - Foi rejeitado.
O ,SR. OTTONI - Mas, vamos às conseqüências. Os ap-osentados continuaram aposentados, apesar de haver o Senado reprovado as aposentadorias. Pelo fato
de não ter sido acusado o Ministro, considerou-se que o bill de indenidade estava
concedido, e as aposentadorias continuaram em vigor. Em 1845, um dos aposentados req_uereu à Câmara dos Deputados, pedindo que o mandasse reintegrar, porque,
tendo sido rejeitada a sua aposentadoria no Senado, julgava-se com o direito. Vou
ler à Câmara um parecer da Comissão de Constituição, de que eu fazia parte, mas de
que não era o relator, e de que, por conseqüência, na forma dos precedentes, não
posso aceitar senão a responsabilidade das conclusões, apesar de que quase todos os
princípios são os meus, ainda hoje. O desembargador Belrnonte pediu à Câmara de
1845 para ser reintegrado, e a Câmara não julgou que tinha o direito de fazer passar
urna resolução, corno o nobre Senador por Goiás propôs, mandando cassar o ato.
Ao contrário, declarou que não tinha direito para tap.to, e apenas recomendou ao
Governo que, se achasse justo, quer dizer, se verificasse que não eram precedentes
os motivos do ato, reintegrasse o magistrado.
O Sr. Silveira da Motta- Não havia necessidade de lei.
O SR. OTTONI- Aqui está o parecer (lendo):
"À Comissão de Constituição foi presente o requerimento do Desembargador Gregório da Costa Lima Belrnonte, o qual expõe que fora aposentado por Decreto de 5 de agosto de 1843, sem ser a pedido seu, e que a sua aposentadoria fora
aprovada por urna resolução da Câmara dos Deputados unicamente, rejeitada no
Senado, e, em conseqüência, pede providências pa,ra ser reintegrado no exercício
de suas funções, visto que, tendo-o requerido ao Governo, foi indeferido. A Comissão considera inconstitucional e ofensivo da perpetuidade dos magistrados o decreto
que, contra sua vontade, aposentou o peticionário, e pensa que a rejeição, no Sena-
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do, da resolução da Câmara dos Deputados, que aprovou a aposentadoria, importa
a rejeição desta. Todavia, reparando a Cornissã0 que a reintegração pedida pelo peticionário não está nas faculdades do Poder Legislativo, e que o indeferimento (por
ora) que lhe deu o Governo não é definitivo, e pode ser considerado corno um adiamento, talvez, justificável, é de parecer que se remeta o requerimento ao Governo,
para o tornar na devida consideração e deferir corno for de justiça.
"Paço da Câmara dos Deputados, em 12 de março de 1845 -Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva - Teófilo Benedito Ottoni - Urbano Sabino Pessoa de Mello".
O Sr. Silveira da Motta -Esses atos já estavam reprovados.

O SR. OTTONI - O que concluo, daqui, e que concluiu a Câmara dos
Deputados, aprovando este parecer, é que a rejeição da aposentadoria pelo Senado
não importava reintegração, porque, somente, sendo acusado e condenado o Ministro que praticou o ato, é que as coisas poderiam voltar ao estado em que estavam.
O Sr. Cansanção de Sinimbu - Apoiado.

O SR. OTTONI - É o que a Câmara dos Deputados decidiu; e, também,
que o Poder Legislativo não é competente para revogar as aposentadorias dos magistrados, ou quaisquer atos do Poder Executivo.
O Sr. Cansanção de Sinimbu - Apoiado.

O SR. OTTONI - O relator dessa comissão em que se encontra o meu humilde nome era nada menos do que o falecido Antonio Carlos de Andrada Machado
e Silva.
Dadas estas explicações, Sr. Presidente, cuido ter justificado o voto que
pretendo dar contra o requerimento, por julgar desnecessárias as informações solicitadas. (Apoiados, muito bem).
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SOBRE A QUEDA DOS MINISTÉRIOS DE 24 E 30 DE MAIO.
A QUESTÃO CHRISTIE
QUESTÃO DAS CARNES VERDES

Sessão de 19 de fevereiro de 1864
O SR. OTTONI (movimento de atenção) - Sr. Presidente, eu podia dispensar-me de ocupar a atenção do Senado em um assunto debatido há tantos dias, e
que, sem dúvida, tem sido esgotado pelos diversos oradores que dele se têm ocupado. Mas, tendo-me enunciado, em outra ocasião em que me dirigi ao Senado, a respeito de pontos importantes novamente trazidos a debate, e encarados sob aspectos muito diferentes daquele por que eu os tinha encarado, acreditei que era do meu
dever expor os motivos por que persisto nas opiniões que já emiti e, ao mesmo tempo ocupar-me, perfunctoriamente, de algumas considerações apresentadas ao Senado
por diferentes oradores.
Sr. Presidente, eu sinto, profundamente, não me achar de perfeito acordo
com o nobre Senador pela Bahia, autor das emendas, acerca do modo por que ele
entende que o Senado se deve manifestar em relação à política passada, presente ou
futura dos gabinetes. Em relação à política passada, eu acredito que, pelo direito
que cabe ao Senado, tanto como à Câmara dos Deputados, de velar pela guarda da
Constituição e das leis, examinando os abusos introduzidos na administração, evidentemente tem o Senado não somente o direito como o dever (apoiados) de investigar o procedimento dos Ministros que acabaram (apoiados), e de enunciar-se perante a Coroa, com toda a franqueza e lealdade, a respeito dos atos praticados por
esses Ministérios. (Apoiados).
O Sr. Silveira da Motta -Sim, Senhor, está direito.

· O SR. OTTONI -É o modo como o Senado pode exprimir, mais positivamente, o apoio que presta ou não à política existente.
Mas, Sr. Presidente, eu vou, em parte, com o nobre Senador, quando asseverou que, no Senado, não se pode fazer política, que o Senado não pode fazer e
desfazer Ministérios; e vou, em parte, com o nobre Senador, nesta opinião, em razão da situação excepcional em que o Senado se tem colocado, desde que negou-se
a aceder às requisições da Câmara dos Deputados, para a fusão das duas Câmaras.
Sr. Presidente, se o Senado pode recusar, em todos os casos, a fusão que o
art. 61 da Constituição consagra; se não é um direito da Câmara, que requer o ser
satisfeita a sua requisição, prestando-se à fusão a Câmara requerida, então, o Senado
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não é só independente da Câmara dos Deputados, como do Poder Moderador, e é
o único poder soberano que há no País. Efetivamente, Sr. Presidente, se o Senado
pode, em absoluto, fazer política, derrubar e elevar Ministérios, é, especialmente, na
votação das leis anuais que lhe cabe usar desta faculdade, para derrubar um Ministério que, na sua opinião, atraiçoe o País ou a Coroa. O Senado pode, portanto,
negar. a lei de orçamento, pode negar a lei da fixação de forças de terra e de mar, e
pode fazê-lo por si, somente, visto que tem assumido o direito de negar a fusão tequerida pela outra Câmara. Ora, neste caso, dado que um Ministério tenha apoio
unânime da Câmara dos Deputados, e a plena e absoluta confiança da Coroa, o Senado pode derrubá-lo, e derrubar, sucessivamente, todos quantos aparecerem, até
que entrem para o Ministério aque!es que o Senado designar. Pergunto: há nisto
qualquer coisa de falso? Ninguém o dirá. Se o Senado pode, fazendo política, negando sua confiança aos Ministérios para fazê-los cair, recusar-lhes, como é direito
corrente da Câmara dos Deputados, força, dinheiro e a sua confiança, vem a ser árbitro supremo da existência dos Ministérios.
O Sr. Silveira da Motta -Não há exemplo.

O SR. OTTONI - Estou falando do direito, e não dos fatos. Portanto,
Sr. Presidente, a situação anormal em que o Senado se colocou, recusando,à Câmara
dos Deputados prestar-se à fusão decretada pelo art. 61 da Constituição, é que, pela
minha opinião, é obrigatória, sempre que é requerida por qualquer das Câmaras
que emenda o projeto; e que mesmo, bem examinado o fundo da doutrina constitucional, razoavelmente se podia reclamar, ainda no caso de que uma das Câmaras rejeitasse completamente os projetos vindos da outra, porque, enfim, a rejeição total de um projeto não é. mais do que uma emen.da supressiva do mesmo
projeto - digo eu, estabelecido este direito, o Senado pode tudo. Acredito, porém,
que, para voltar às suas condições normais, será da mais alta conveniência que o
conflito que se deu entre a Câmara dos Deputados e o Senado, e que ainda não está
resolvido, seja reconsiderado, calma e tranqüilamente, de modo que, havendo corretivo contra a maioria do Senado, possa essa maioria exercitar sem perigo de usurpação, cumulativamente com a Câmara dos Deputados, todos os direitos que, cumulativamente, a Constituição lhes concede.
Sr. Presidente, tem-se ·feito, nesta Casa, diversos e longos retrospectos que
eu não acompanharei, mas que não posso deixar de tomar em consideração, em um
ou em outro ponto. Tem-se avançado proposições inexatas, que cumpre serem retificadas.
Por exemplo: o nobre Senador pela Província de Goiás, que tão belos princípios tem desenvolvido nesta tribuna, e que, com razão, pode reclamar para si o
direito de ser considerado como um dos corifeus da idéia liberal...
O Sr. Silveira da Motta - Corifeu, não!

O SR. OTTONI - ... um dos defensores mais dedicados da idéia liberal...
O Sr. Silveira da Motta - Isto, sim.
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O SR. OTTONI - ... engana-se, quando supõe que foi sempre liberal, por
ter-se passado com o Partido Moderado a formar o Partido Conservador, que vem
a ser o partido de 19 de setembro de 183 7.
O nobre Senador disse que esse partido, que é o que dominou de 19 de
setembro de 1837 em diante, era a continuação do Partido Moderado, de que o
nobre Senador tinha sido sempre soldado, sendo seus chefes os Paulas Souzas e Vergueiros. Mas, nestas circunstâncias, como é que o nobre Senador diz que continuou
no mesmo partido, tendo ficado os seus chefes, tendo ficado tantos outros no acampamento contrário?
O Sr. SUveira da Motta - Alguns.

O SR. OTTONI - Há de perdoar-me. Mas, dos chefes que o nobre Senador
declarou ter reconhecido, apenas um fez essa passagem para o novo partido. Os velhos liberais moderados e exaltados ficaram no seu posto. Portanto, o nobre Senador equivocou-se. Se, acaso, recorrermos aos anais de nossa História, de 20 anos para
trás, verificar-se-á que o Partido Moderado não existiu, propriamente, senão de
1830 a 1834. Entre 1830 e 1834, havia também o Partido Exaltado, que, em geral,
no ano de 1834, fundiu-se com o Partido Moderado para decretar o Ato Adicional,
ou a reforma da Constituição; e que o partido que depois assumiu o Poder de 19 de
setembro de 1838, com a retirada do regente Feijó, era o partido que tinha feito
constante oposição ao Ato Adicional e à nova política do Partido Liberal, em que
se haviam fundido o Partido Exaltado e o Partido Moderado.
Recorrendo aos Anais parlamentares, o nobre Senador poderá verificar,
por exemplo, que um dos opositores do Ato Adicional - constante adversário de
todos os Ministérios que se tinham sucedido depois da abdicação, exceto um, que
havia passado muito ligeiramente, o Ministério dos 40 dias - esse opositor do Ato
Adicional, o Sr. Visconde de Albuquerque, quando, no fim da sessão de 1834 o
chefe da maioria parlamentar, o chefe mais prestigioso, ou, pelo menos, um dos
mais prestigiosos, o distinto falecido Sr. Bernardo Pereira de Vasconcelos, que havia
acabado de prestar ao Partido Liberal os mais relevantes serviços, na decretação do
Ato Adicional, pareceu, por circunstâncias que agora não é dado esmerilhar, mas,
em cuja discussão, eu podia entrar com o nobre Senador. Quando, digo, esse nobre
Senador falecido pareceu começar a cortejar o Partido Conservador, que era o partido oposicionista da Câmara dos Deputados, o Sr. Hollanda Cavalcanti respondeu,
em nome da Oposição (era oposição conservadora, e, se não digo restauradora, é
porque eles protestaram que nunca tinham tido esta idéia, oposição que representava o partido que convidara o Sr. D. Pedro I para voltar ao Trono do Brasil), repeliu o Sr. Vasconcelos, dizendo: "A Oposição rejeita os traidores e despreza os
trânsfugas". Portanto, não era o partido que ía para lá, era um ou outro chefe, aliás,
a princípio repelido. Por conseqüência, enganou-se o nobre Senador, quando asseverou que o partido de 19 de setembro de 1837 era o mesmo Partido Liberal.
O Sr. Silveira da Motta- Não falei nisso.
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O SR. OTTONI - Acreditei ter falado; ao menos assim entendi o seu discurso. Isto, quanto ao passado. Mas, agora, se o partido parece ser dirigido pelo nobre Senador, o qual, ao menos, é aquele que muito competentemente tem tomado
a dianteira, em todas as discussões, tendo parecido falar não só por si, mas coletivamente ...

O Sr. Silveira da Motta- Falo por mim só.
O SR. OTTONI - ... se esse partido seguir, agora, as idéias e teorias que o
nobre Senador tem desenvolvido, efetivamente fundir-se-á também no Partido Liberal, como grande parte de seus membros já se têm fundido, e eu não terei senão
que felicitar-me por este acontecimento. Por enquanto, o nobre Senador só pode
reclamar para si, e não ainda para seu partido, os foros do liberalismo.
O nobre Senador pela Província de Mato Grosso foi um dos que fizeram
muito largo retrospecto. Para não acompanhar o nobre Senador nos seus eloqüêntes vôos, eu pedir-lhe-ei permissão para, somente, considerar o que disse, do ano de
1862 para cá. O nobre Senador historiou a organização do Ministério de 24 de
maio; o de 30 de maio, passou em resenha os atos deste Ministério, especialmente,
a dissolução da Câmara. Mas, nesta apreciação, me parece que lhe não foi tão fiel,
como o nobre Senador desejaria, a sua memória.
Qualquer que fosse a origem da Câmara dos Deputados na Legislatura passada, quaisquer que fossem as forças respectivas com que os partidos saíram das urnas, o que é certo é que a Câmara dos Deputados estava dividida em duas frações,
que se equilibravam, ao começar a sessão de 1862. O que é certo é que, de perda em
perda, de decepção em decepção, o Ministério, de que fazia parte o nobre Senador,
achou-se em minoria em uma questão de conferência que havia provocado ou aceitado, e que, nestas circunstâncias, como o nobre ex-Ministro tem informado à Casa, pretenderam que a Câmara dos Deputados fosse dissolvida.
É certo que, nesta ocasião, convocado o nobre atual Presidente do Conselho para organizar um Gabinete, este Gabinete foi efêmero, durando apenas cinco
dias, tendo também reconhecido que, com a Câmara existente, não podia, regularmente, governar o País. Mas, Sr. Presidente, é preciso recordar ao nobre Senador
que, da mesma origem que tinha provindo uma grande parte dos deputados que
apoiavam o nobre Senador pela Bahia, que ultimamente falou, desta mesma origem
eram muitos outros, que formavam, ainda, o grupo que apoiara o Ministério de 2 de
março; e que o nobre Senador pela Província da Bahia devia esperar que gruparse-íam em torno do Ministério aqueles deputados que ordinariamente acompanham
todos os gabinetes, porque, como empregados de confiança, têm por princípio servir, lealmente, a todas as políticas, não tendo nenhuma. Digo isto, sem fazer injúria ao caráter de ninguém. Concordará o nobre Senador que muitos há neste caso,
por convicção, por princípios, os quais, entendendo que o Governo é sempre um
elemento de ordem, prestam apoio aos Ministérios de diversas políticas. Nestas
circunstâncias, pois, pode-se compreender, pelo pouco que ouvi ao nobre Senador
pela Bahia, na ocasião, pelo que consta dos debates, e mesmo por algumas palavras
que o nobre Senador por Mato Grosso trouxe à comemoração e a que vou referir-
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me, pode-se compreender, digo, que o nobre Senador pela Bahia contasse ter maioria, na Câmara dos Deputados.
_
As palavras do nobre Marquês de Olinda, citadas pelo nobre Senador por
Mato Grosso, provam bem o que acabo de dizer. O Sr. Marquês de Olinda, no momento em que foi organizado o Ministério de 24 de maio, disse, nesta Casa, que lhe
prestava todo o seu apoio. Apelou para o Senado, apelou para a Câmara dos Deputados, alegando que era preciso apoiar o nobre Senador pela Província da Bahia, o
Ministério de 24 de maio, para evitar as calamidades de uma dissolução. Ora, eu
supunha que estas palavras ponderosas do nobre Presidente do Conselho do Ministério de 30 de maio não só explicam a situação, naquela época, como são a chave
de todos os acontecimentos posteriores, e demonstram que o nobre Senador por
Mato Grosso, e os seus amigos não podiam estranhar nada do que depois se passou.
Peço licença para ler as palavras do Sr. Marquês de Olinda, apesar de que,
ainda hoje, vieram reproduzidas no Correio Mercantil, no discurso do nobre Senador. São muito sentenciosas e significativas. Dizia o ilustre Sr. Marquês de Olinda
(lê):

Vê-se bem que, quando o nobre Marquês mostrava receios de uma dissolução entendia que o corretivo para que ela não houvesse era o Ministério de 24 de
maio.
Além disso, Sr. Presidente, razoavelmente, devia esperar-se que a Câmara
dos Deputados se achasse nas melhores disposições, para apoiar esse Ministério de
24 de maio. Porquanto, se, estando nós em oposição, tivemos maioria em uma questão de confiança, provocada ou aceita pelos nobres ex-Ministros, especialmente,
pelo nobre Senador pela Província de Mato Grosso, está claro que, tornando-nos
Governo, não era possível que nos enfraquecêssemos em uma Câmara onde há tantos empregados de confiança, tantos indivíduos daqueles para quem, sendo ·o Governo sempre um elemento de ordem, com ele votam, constantemente. É, pois, um
fato extraordinário, que ainda não está explicado ao País, como é que em tais circunstâncias, tendo a Oposição triunfado por uma maioria. de dois votos, dentro de
cinco dias, tornando-se Governo, perdeu essa maioria.
Sr. Presidente, o fato sabido é que nas águas furtadas da Câmara dos Deputados se fez um nós-abaixo, isto é, o voto de censura que derrubou o Ministério de
24 de maio, voto de censura que surpreendeu a todos, porque estava fora de todas
as probabilidades. Os deputados que ainda não estavam comprometidos foram, um
por um, chamados às águas furtadas e lá subscreveram, dizem-me até que muitos
sem o ler. Foi assim que o Partido Conservador, em oposição, obteve dar um échec
ao Gabinete de 24 de maio, mediante as esperanças de que resultasse o Gabinete de
2 de março. É público e notório que para as províncias se escrevia que outro não
presidiria o Gabinete, em ocasião de dissolução, senão o nobre ex-Presidente do
Gabinete de 2 de março de 1861. Ora, V. Exa. sabe que o partido de que é chefe
este nobre e digno Senador está perfeitamente compenetrado das necessidades da
disciplina. Tem ou tem tido, até agora, na Corte e nas províncias, a certeza de que
seus chefes, par droit de naissance et par droit de conquête, hão de governar sempre. Esta convicção não podia deixar de influir, muito e muito, no espírito de
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alguns dos deputados, que converteram em minoria a Maioria, de cujo seio tinha
saído, há poucos dias, o Ministério de 24 de maio de 1862.
O que acabo de dizer, a respeito da disciplina de _partido que os conservadores, por toda parte, reconhecem e observam, creio que me será lícito corroborar,
citando uma carta que o nobre Senador pelo Amazonas leu, anteontem, a esta augusta Câmara. Ainda depois de ter-se atravessado o período do Ministério de 24 de
maio, o nobre ex-Presidente do Conselho de 2 de março escrevia, como que oficialmente ...

O Sr. Ferreira Penna - Não apoiado.
O SR. OTTONI - O nobre Senador declarou que era uma carta particular,
mas não a posso considerar tal e, desde que foi apresentada ao Senado, a considerei um documento oficial.

O Sr. Marquês de Caxias - Eu a escrevi como amigo.
O Sr. Ferreira Penna - É uma carta que faz muita honra a quem a escrev eu.

O SR. OTTONI - Não digo que o desonre, mas quero tirar os corolários
que decorrem, J!aturalmente, dessa importante carta. O que prova ela? Prova que há,
neste País, como tenho anunciado há muitos anos, um Governo oculto, um Governo que, quer estejam os seus chefes no poder, quer não, dirige todos os seus correligionários como a um corpo de exército. O nobre chefe do Partido Conservador, o
nobre General, Présidente do Ministério de 2 de março, quando escreveu essa carta
- note-se bem -, nem ao ]llenos tinha a desculpa de dizer: - "Sou ex-Ministro, a
Pasta passou de mim para o meu amigo fulano, o partido continua etc."- O nobre
Senador tinha saído do Ministério, tinha-se dado já, no intervalo de 24 a 30 de
maio, a organização e dissolução do Gabinete que sucedeu ao de 2 de março, e ha~
via começado o Ministério do Sr. Marquês de Olinda. Foi nestas circunstâncias que
o nobre General escreveu esta carta, naturalmente circular. Pelo menos na ocasião,
muito se falou em circulares para as províncias.

O Sr. Marquês de Caxias - Dizendo que se devia apoiar o Ministério.
O Sr. Ferreira Penna - Dando as razões por que se devia apoiar este Ministério, razões que honram muito o autor da carta.
O SR. OTTONI - Apareceu, pois, esta circular do nobre General, dizendo aos seus correligionários: "Deveis apoiar o Ministério ... "

O Sr. Paranhos - Basta a carta, para responde"! ao nobre Senador.
O SR. OTTONI - ... Esta carta, Senhores, é um documento significativo,
um documento precioso.
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O Sr. Ferreira Penna dá um aparte.

O SR. OTTONI - Não digo que o nobre Senador seja capaz de faltar aos
seus deveres de lealdade para qualquer governo com que sirva. Faço-lhe justiça. Não
há, nas minhas palavras, insinuação alguma que o possa desairar. O que digo é que o
nobre Presidente do Conselho do Ministério de 2 de março dirige a política de seu
partido de tal modo que, ainda estando fora do Poder, oficia aos presidentes de província e até a pessoas tão alto colocadas como reconheço que está o nobre Senador,
para significar-lhes que o partido a que estão filiados, o partido único que pode governar o País, e lhes dá licença ...

O Sr. Marquês de Caxias- Oh!
O SR. OTTONI - ... para continuarem a ter confiança em homens, dos
mais eminentes, como o Sr. Marquês de Olinda, que, sem essa permissão, teria de
perder a cooperação de muitos delegados prestimosos.
Mas, Sr. Presidente, dissolvido o Gabinete de 24 de maio por uma SlHpresa
como aquela a que me referi, não se realizaram as previsões dos que consideravam
que, só e exclusivamente, o digno Presidente do Ministério de 2 de março poderia
obter um decreto de dissolução para a Câmara dos Deputados. Estas.esperanças foram malogradas, apareceu um novo Gabinete.
Tem-se dado a entender que o nobre Marquês de Olinda não foi tão franco
e leal como devia ser para com todos aqueles que lhe prestaram o seu apoio. Das
palavras do nobre Senador pela Província de Mato Grosso, através da cortesia de
que, constantemente, S. Exa. usa para com todos- o que eu sinceramente invejo ressumbra essa censura que se tem repetido nas Assembléias Provinciais, na Câmara
dos Deputados e na imprensa. Mas, Sr. Presidente, nós assistimos ao nascimento do
Ministério de 30 de maio. Apresentando-se o Sr. Marquês de Olinda, nesta Casa,
apresentando-se na Câmara dos Deputados e oferecendo o seu passado, sem dúvida,
se reportava ao passado mais recente, àquele que mais vivamente devia estar na memória dos nobres Senadores, bem como da Câmara dos Deputados. E qual era este
passado? O nobre Marquês de Olinda acabava de prestar seu apoio franco ao Ministério de 24 de maio.
Ora, se acaso isto era fato de dias, se o nobre Marquês tinha sido tão explícito, nessas palavras que o nobre Senador trouxe à Casa, e que eu aplaudo muito
que tivesse trazido, como se podia esperar que o nobre Marquês desmentisse esse seu
passado, em que se havia identificado com o Ministério de 24 de maio?· Se os nobres Senadores não queriam julgar o nobre Marquês de Olinda, somente por essas
palavras, por que não foram buscar o seu passado imediatamente mais remoto, o
Ministério de 4 de maio? Não se recorda o nobre Senador que, então, o nobre Marquês de Olinda, tendo a seu lado o meu nobre amigo, o nobre Senador pelo Pará,
incorreu no alto desagrado dos genuínos chefes conservadores? Não se recorda que
o nobre Marquês seguiu, então, uma polítiCa de moderação, uma política que declarava não deserdados dos direitos políticos de cidadãos brasileiros os párias chamados liberais? Portanto, o nobre Marquês, que tinha um passado recente desta natu743

reza, como é que vão filiá-lo ao partido e a idéias de outras épocas, em que eu podia
provar que S. Exa. ·nunca acompanhou, em tudo e por tudo, os corifeus conservadores?
Mas, Sr. Presidente, apresentando-se o nobre Marquês de Olinda perante as
Câmaras, o Partido Liberal compreendeu a situação, como eu a compreendi. O
nobre Marquês tinha querido adiar a dissolução; aconselhando que fosse apoiado o
Ministério de 24 de maio. Longe de ser abraçado este prudente conselho, a colisão
entre as duas frações da Câmara dos Deputados mostrava que a necessidade pública da dissolução não podia ser declinada. O nobre Marquês de Olinda e o Ministério
de 30 de maio se of!ó!receram para ser juízes da lide eleitoral. Pelo menos, foi neste
espírito e nesta intenção· que pude considerar como Ministério parlamentar o Ministério de S. Exa. Não sei como os nobres Senadores que tinham ouvido as palavras
do nobre Marquês, palavras tão recentes, com que ·ele apoiava o Ministéiio de 24 de
maio, puderam imaginar que outro seria o procedimento do Ministério. A dissolução esteve para mim fora de toda a dúvida, desde 30 de maio de 1862, e foi por isso
que o Partido Liberal, apreciando logicamente a situação, deu ao Gabinete seu
apoio. O meu, apesar de silencioso, não foi menos sincero do que o dos meus nobres colegas. Um só se levantou, pedindo explicações. Foi um distinto mineiro, uma
das glórias da tribuna da Câmara dos Deputados, quem reclamou por amor dos princípios, contra a organização do Ministério. Todos os mais nos consideramos em
tempo de tréguas. Do lado conservador, um nobre Deputado pelo Rio de Janeiro
abundou no ministerialismo, o mais sincero, em uma dedicação a mais absoluta.
Um nobre Deputado pelo 4'? distrito da mesma província, uma das glórias de outrora do Partido Liberal, hoje glória do Partido Conservador, para onde dizem que
levou a bandeira - e, entre parêntesis, se é a que agora hasteia o nobre Senador
por Mato Grosso, é, com efeito, a bandeira do Partido Liberal-, disse: "O partido
a que pertenço, o Partido Conservador, dá o seu apoio ao Ministério, ficando em
uma expectativa, cheia de benevolência". Não é censura que quero fazer ao nobre
Deputado, a quem me refiro. O Partido Liberal o acompanhou nessas idéias, era
tempo de tréguas. Era, evidentemente, um Ministério médio, Ministério de transição, chamado· para juiz do torneio eleitoral, e que, por isso mesmo, não deveria,
desde o primeiro dia, aconselhar a Coroa para se realizar o desideratum universal
de liberais e conservadores, que era o apelo para as urnas, como o exigiam todas as
opiniões do País.
Ora, os nobres Senadores e Deputados do Partido Conservador bem o sabiam.
Não era lícito a ninguém imaginar que aquela trégua tivesse outro fim. Mas, esperavam que tudo se fizesse como em 1860; que na Corte, por exemplo, não se consentisse que saísse dinheiro do Tesouro para a Polícia fazer as eleições, mas que ficassem
pelas províncias os numerosos instrumentos do partido que estavam acastelados nas
suas posições oficiais. E, se assim sucedesse, o Ministério seria benemérito do Partido
Conservador. Mas o Ministério tinha tido, também, o voto de confiança do Partido
Liberal; portanto, não era para conservar o status quo de um Ministério reator,
como o Ministério de 2 de março. Se o Ministério conservasse o status quo, não
corresponderia à lealdade dos cavalheiros que o compunham. As queixas começa744

ram a aparecer, quando o nobre' Senador por Mato Grosso o assinala, isto é, logo
que se demitiram alguns dos presidentes mais queridos do Partido Conservador.
Quanto a esse' ponto, é bastante o a que já se respondeu. Pois, os altos
empregados na administração do País, especialmente os presidentes de província,
não são empregados de confiança? As queixas principais do Partido Conservador
nasceram da demissão do Presidente da Província do Rio de Janeiro. Sr. Presidente,
como podia o Ministério de 30 de maio, independente da obrigação em que se
achava de garantir a liberdade de voto a todos os partidos e, portanto, libertar os
fluminenses da terrível pressão oficial sob que estavam, por amor das eleições,
deixar de demitir o Presidente da Província do Rio de Janeiro, um dos chefes do
Partido Conservador em urna província importante, e aliado aos mais altos e importantes vultos do partido?
Demais, é sabido, Sr. Presidente, que a administração financeira da Província do Rio de Janeiro se achava no estado mais deplorável que é possível imaginar.

O Sr. Souza Franco- Apoiado.
O SR. OTTONI - É sabido, Sr. Presidente, que a correção eleitoral, em
1860, tinha ali saído de todos os limites. No 4~ distrito dessa província, instalou-se
como chefe do Partido Conservador um engenheiro que tinha o privilégio de não
dar contas e que lá estabeleceu uma folha, para defender o seu partido.

O Sr. Paranhos- Quem era?
O SR. OTTONI - José Bernardino de Moura, que foi, senão o verdadeiro
chefe, ao menos o instrumento mais prestimoso das eleições do 4 ~ distrito.

O Sr. Paranhos -O Sr. Desembargador Bello procedeu contra ele.
O SR. OTTONI - O nobre Senador não leu o inquérito que se mandou
fazer sobre esses acontecimentos deploráveis ... Este engenheiro pôs e dispôs dos
dinheiros da província, não para estradas e mais obras públicas, mas para as eleições.
Depois, foi chamado à Capital da Província ... Estes fatos estão provados e documentados em um inquérito que se distribuiu por toda esta Capital. Foi chamado, dizia
eu, e, em vez de dar contas, veio fundar uma nova folha chamada O Moderado. E o
Vice-Presidente da Província do Rio de Janeiro, também chefe notável do Partido
Conservador, com a sua assinatura em uma correspondência do Jornal do
Commercio, declarou que tinha fornecido dinheiro para a fundação desta folha.
Esse engenheiro continuou, durante a presidência do Sr. Bello, a dirigir a nova folha
que tinha fundado na Capital da Província do Rio de Janeiro, continuando a
receber dinheiro na tesouraria para obras públicas, supostas, no distrito a que
pertencia. E, quando o engenheiro interino que lá estava -são documentos a que
me posso referir - procurou levantar o véu desses desmandos - peço a atenção do
nobre Senador pela Província de Mato Grosso, o qual disse-me que o Sr. Bello
tinha procedido bem a respeito desse indivíduo ...
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O Sr. Paranhos -Procedendo na forma da lei.

O SR. OTTONI - Lá está uma portaria do Sr. Bello ao Diretor-em-chefe
das obras públicas, perguntando-lhe se, porventura, era por virtude de recomendação da administraçao central que o engenheiro interino investigava sobre o procedimento de seu antecessor.
Não seria um dever da administração das obras públicas fiscalizar como se
tinham escoado tantas quantias pelo distrito daquele engenheiro? Mas não. O Presidente, supondo que a Administração central tinha intervindo, estranhou-lhe isso.
Está publicada essa portaria. Era preciso ficar no mistério tudo quanto se referia à
eleição do 4? distrito do Rio de Janeiro.
O Sr. Paranhos - O Sr. Bello há de responder a V. Exa.

O SR. OTTONI - Estimàrei isso. Estou-me referindo a documentos públicos.
Em tais circunstâncias, que censura pode haver ao Ministério de 30 de
maio, porque demitiu o Sr. Bello? Entretanto, foi da demissão do Sr. Bello e de
alguns outros que dataram as queixas e recriminações contra esse Ministério.
Queria-se que os cabos de eleição do Partido Conservador ficassem todos nas
proposições oficiais, nos empregos de confiança; então, a dissolução seria muito
boa, porque esse partido arranjaria uma Câmara que não seria servil nem produto
da influência policial ...
Sr. Presidente, eu estou persuadido de que, sendo a dissolução da Câmara
dos Deputados uma das medidas que estavam no ânimo do Ministério de 30 de
maio, desde que ele entrou para o Poder, essa medida se teria realizado antes, se,
acaso, não tivesse havido o desgraçado conflito inglês, que agitou o País, como
nós sabemos. Adiada - me parece - a dissolução, em conseqüência das circunstâncias supervenientes, a atitude que apresentou a maioria conservadora, na eleição
compacta e cerrada da Mesa e de todas as comissões, era um aviso suficiente ao
Gov~rno para que ele reconhecesse que era chegada a ocasião de satisfazer aquele
desiderato com que se tinha encarregado das Pastas.
Eu, somente, maravilhei-me de que o nobre Senador pela Província de
Mato Grosso nos declarasse que o Ministério mal fez em dissolver a Câmara, se
esperava dela oposição na questão inglesa, porque, na opinião do nobre Senador,
a Câmara havia- revelado a sua opinião, e portanto, não poria embaraço ao Governo,
indo em corporação felicitar Sua Majestade, o Imperador, pela atitude que Sua
Majestade tinha tomado, durante aquele desgraçado conflito. Estas palavras do
nobre Senador, por um lado, são preciosas, porque provam que, naquele ato,
ambos os partidos foram não só reconhecer os manifestos serviços que ao País
tinha prestado o seu primeiro magistrado, como, igualmente, dar testemunho de
adesão à política do Governo.
O nobre Senador diz que o Ministério não devia temer oposição, visto
que a Câmara foi, em massa, felicitar a Sua Majestade, o Imperador. Mas, essa
apreciação do nobre Senador é contestada pelos fatos atuais: nós vemos a oposição
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violenta que agora se faz a essas medidas, que disse o nobre Senador que teriam de
ser apoiadas, em 1863. Portanto, o nobre Senador enganou-se na sua suposição.
Eu creio que haveria, em maio de 1863, as mesmas apreciações severas
que, nesta Casa, se têm repetido, e com maior dano do País do que atualmente.
Portanto, por este lado, acho que é inteiramente improcedente a citação que fez
o nobre Senador.
E, se o fato tem esta explicação, se pelo lado da questão inglesa a Câmara,
então, estava de acordo em tudo e por tudo, quando agora as apreciações são tão
opostas, o nobre Senador bem vê que a sua explicação se presta à malignidade. Pode
alguém persuadir-se de que, naquele ato de dedicação merecida, os nobres autores
da idéia não tinham tido em vista, somente, satisfazer os impulsos de sua consciência, como também, de algum modo, empalmar a situação.
Em todo o caso, se vê que a citação que o nobre Senador trouxe não tem
procedência. Visto, porém, que, apreciando o Ministério de 30 de maio, vim a
chegar à questão inglesa, é indispensável que sobre ela diga algumas palavras.
Pretendia ficar silencioso, e 'não esperava por certo que, quando as vozes
do Parlamento brasileiro se erguessem sobre este assunto, se achassem em tão triste
dissonância com as vozes que· se ergueram no Parlamento inglês. Dir-se-ia: "Lá é
que os serviçoê ,dos Ministro~ brasileiros tinham sido apreciados; aqui, justificados
os atos de depredação e de insofência da legação inglesa".
O Sr. Silveira da Motta - Menos essa, protesto!
O SR. OTTONI - Estimo o protesto.
O Sr. Paranhos - Em condenar o procedimento da legação inglesa C!eio
que não há discordância.
O SR. OTTONI - Aplaudo isto.
Sr. Presidente, dois pontos de dissidência havia no conflito inglês, e o mais
importante, no meu entender, é o da fragata Forte. Se dizia que o brio da Inglaterra estava comprometido, e a legação inglesa exigia- que demitíssemos oficiais que
têm patente no nosso Exército, que os sujeitássemos a castigos, que déssemos uma
satisfação, que ainda não estava marcada qual fosse. Este era, sem dúvida, o ponto
mais importante dos dois que-foram causa desse conflito.
Ora bem, o processo a respeito deste ponto é um processo julgado. O advogado que preparou as peças dos autos, que combinou e dirigiu os nossos meios de
defesa, e que, enfim, nos ganhou a causa, foi o Sr. Marquês de Abrantes, e seus
cólegas do Gabinete de 30 de maio (apoiados), crendo em que, representantes da
parte que ganhou o pleito, não temos sido generosos.com o advogado.
O Sr. Silveira da Motta - Há juízes que julgam, quando os advogados
advogam mal.
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O SR. OTTONI - Mas, não é- este o caso, sendo preciso provar que o
advogado tivesse advogado mal.
Sr. Presidente, o nobre Senador acusou o Ministério de 30 de maio, e diversos se têm feito eco das censuras consignadas no projeto de voto de graças, na
parte em que se nos propõe que asseveremos à Coroa que foi a marcha dos negócios,
ou antes o procedimento do G·ovemo brasileiro que conduziu ao conflito. O nobre
Senador pela Província do Espírito Santo pretendeu restringir esta censura aos fatos
do Rio Grande do Sul, isto é, a um Ministério anterior ao de 30 de maio, no qual,
efetivamente, achou que alguma coisa tinha sido censurável. Não sei se especificou
o Sr. Taques e o Presidente do Rio Grande do Sul, Sr. Antão, em relação ao naufrágio do Albardão. Eu provarei, depois, que a censura é infundada também arespeito destes senhores. Mas, primeiro, tomarei em considerações as observações que
se fizeram a respeito, especialmente, do conflito durante o Ministério de 30 de
maio.
Qual é a primeira censura que se fez?
A primeira censura é que à nota de 5 de outubro se não respondesse logo,
propondo um arbitramento. Ora, Sr. Presidente, é nesta questão do arbitramento
que eu acho que muito bem encaminhado andou o Ministério. Em 5 de outubro,
eu acredito que o Ministério não imaginava, nem ninguém podia imaginar, razoavelmente, que a aberração do Sr. Christie, da legação inglesa, chegasse aos terríveis
resultados que se deram no fim de dezembro, o nobre marquês tendo explicado,
perfeitamente, a surpresa de que foi tomado, quando, em 3 de dezembro, se lhe
anunciou o ultimato. Antes desse, quem poderia suspeitar que a questão fosse
motivo de conflito? Estava no domínio público que o procedimento dos oficiais
daForte tinha sido descomedido. Tinha-se procedido a diferentes inquirições,
achando-se, algumas vezes, presentes alguns dos acusados, e, como os jornais e as
notas comemoraram na ocasião, o nobre ex-Ministro da Justiça, dando conhecimento verbal ao chefe da legação britânica dos resultados das inquirições feitas,
entendeu que era um ato de deferência para com a legação inglesa não publicar
aqueles resultados a que tinha chegado a autoridade judiciária, porque se alguém
envergonhavam, não era nem as autoridades nem o Governo do País. Por conseqüência, mais de uma vez ouvi, e a imprensa o disse e foi consignado nas notas
do nobre ex-Ministro de Estrangeiros que, em setembro ou outubro, quando o
resultado dessas inquirições foi presente ao chefe da legação britânica, o Governo
tinha-se a isto limitado por deferência à mesma legação, não querendo levar à luz
da publicidade muitos documentos preciosos que instruíram o processo, tão sábia
e retamente julgado por Sua Majestade, o rei dos belgas (apoiados), porque, provavelmente, todos esses documentos lá terão chegado. Mas, sendo estas as circunstâncias, como é que se censura o Governo porque, em outubr'o, não propôs o
arbitramento?
O Sr. Silveira da Motta- Ninguém censurou.
O SR. OTTONI - Censurou-se. Se não foi o nobre Senador, foi outro.
O nobre Senador não tem estado aqui sempre. Como é possível censurar o Go748

vemo por não ter proposto o arbitramento, em tal situação, quando a surpresa
de que ele se achou tomado está perfeitamente justificada pelos fatos a que acabo
de referir-me?
Mas, Sr. Presidente, quando, passado o prazo do ultimato, veio o seqüestro
das propriedades brasileiras, disse ainda o nobre Senador que, imediatamente, se
insinuou ao Governo, por intermédio de alguém - depois foi que se falou no nome
do intermediário - que propusesse o arbitramento, e o Governo recusou-se a isso.
Há, porém, Senhores, engano a este respeito: o arbitramento foi sugerido depois.
Trago, aqui, o livro que foi publicado na Inglaterra para doestar o Brasil e justificar
o Sr. Christie; o livro onde se beberam as inspirações que animaram os nobres
oradores, que na Inglaterra defenderam o Brasil melhor do que os meus ilustres
colegas.
Neste livro, mandado publicar pelo Governo inglês, e em que estão todas
as peças oficiais, se vê uma nota publicada, também no Rio de Janeiro, na qual se
conhece qual foi a data em que o arbitramento foi sugerido.
O Sr. Silveira da Motta - Consta das notas.

O SR. OTTONI (lendo} - "Na tarde de 31 de dezembro", diz o Sr.
Christie ...
O Sr. Marquês de Abrantes-

1? de janeiro.

O SR. OTTONI- É natural que chegasse a S. Exa. o aviso no 1? de janeiro
(continuando a ler):
"Na tarde de 31 de dezembro, uma sugestão foi feita ao Marquês de
Abrantes e ao Marquês de Olinda, Presidente do Conselho, por intermédio do Barão
de Mauá, um dos maiores capitalistas e, ao mesmo tempo, um dos mais extensamente relacionados com o comércio inglês, e que é amigo da Inglaterra, para que
me propusessem que a questão fosse sujeita a um arbitramento".
O Sr. Christie diz mais, nesta nota, ter boas razões para crer que o Sr.
Abrantes aceitou a sugestão e propos, no Conselho, o arbitramento. Não quero
discutir essa asserção. Mas, o certo é que a sugestão chegou ao Governo no dia 1?,
e, então, a injúria já estava feita, e provavelmente o dano.
O Sr. Cansanção de Sinimbu - As ordens já estavam expedidas para as
represálias.

O SR. OTTONI - Já havia represálias. No dia 30, foram expedidas as
ordens ao almirante, e o almirante Warren respondeu que, nesse mesmo dia 30, os
vapores Stromboli e Curtew saíram a fazer represálias; e no dia 1'?, efetivamente,
estas embarcações já tinham saído, e as represálias já tinham começado.
O Sr. Cansanção de Sinimbu -Já tinham começado.

O SR. OTTONI- Mas, vejamos se acaso o Governo podia, decentemente,
749

aceitar nesta conjuntura uma sugestão toda particular, para propor arbitramento.
Creio que não.
O Sr. Cansanção de Sinimbu - De baixo dessa pressão, não era possível.

O SR. OTTONI -Tendo já os vapores saído da nossa barra, depois de
anunciar-se que iam fazer represálias, eu entendo que, debaixo desta pressão, era
sem dúvida da maior inconveniência receber uma sugestão desta natureza, assim,
particular. Tenho a respeito desta sugestão ou da pessoa que a fez de retificar
algumas palavras do nobre Marquês de Abrantes, porque estou perfeitamente
informado do que houve na ocasião.
Se, acaso, o Brasil, por si, tomasse a iniciativa de propor, ainda bem,
mas por uma sugestão que podia ser desmentida, nunca! Uma nação faz-nos represálias, insulta a nossa soberania e, depois, manda insinuar por um indivíduo que
não tem caráter oficial, por um particular, que nos ativaria das violências que estava
fazendo, se propuséssemos um arbitramento. O que devia responder o Governo?
"Não, não quero propor arbitramento, insinuado assim. Dizei-mo solenemente e
eu vos ouvirei". Foi o que fez o governo, sem quebra de sua dignidade.
O Sr. Silveira da Motta dá um aparte.

O SR. OTTONI - Quando o ministro inglês, oficialmente, comunicou em
uma nota ao Governo brasileiro que aceitaria um arbitramento, o caso era muito
diferente. O Sr. Christie havia começado a recuar. Pois, em vez de ver motivo para
censura, em se haver recusado propor o arbitramento particularmente sugerido,
não acho senão motivos para louvor.
A respeito do Sr. Barão de Mauá, cumpre que eu retifique as informações
que o nobre Marquês de Abrantes deu ontem à Casa. O Sr. Barão de Mauá -não
tive ocasião de encontrar S. Exa., e, por isso, poderá haver alguma insignificante
inexatidão ou inconveniência no que vou dizer, com as reminiscências da época,
esperando que S. Exa. desculpará, em razão do assunto e da intenção, se, sem
prévia permissão, vou referir o que entre nós se passou no dia 31 de dezembro.
No dia em que se divulgou que estavam dadas as ordens para as represálias, achava-me eu como Presidente da Comissão de Descontos no Banco do
Brasil. O Senado sabe como se exaltaram as justas susceptibilidades do patriotismo
brasileiro, o Rio de Janeiro tendo-se erguido como um só homem.
O Sr. Silveira da Motta - Isto é verdade.

O SR. OTTONI- E se a Inglaterra tivesse 40.000 homens de desembarque
para agredir-nos, naquele dia memorável, havia de suceder-lhe como sucedeu em
Buenos Aires.
Os vapores tinham saído, os insultos à nossa nacionalidade estavam
patentes, e o espírito público achava-se tão exaltado que eu, que no banco não
podia nem devia zelar senão, só e exclusivamente, pelos interesses dos acionistas
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que me estavam confiados, considerei tão crítica a situação para os residentes
ingleses que propus aos meus colegas que não descontássemos uma só letra com
firma de casa inglesa, por mais respeitável que fosse:
"Dado o fato das represálias - dizia eu -, se acaso (como na ocasião
ocorria) os navios apresados tiverem de ser trazidos para dentro do porto, uma
colisão é impossível de que não se realize entre as duas nacionalidades. Não haverá
um só armazém de mercadorias inglesas que esteja em segurança. O furor popular
fará justiça e represálias, e não haverá força do Governo que possa retê-lo; e assim
não há letra inglesa que atualmente possa ter crédito no banco. O Brasil, depois,
há de pagar os danos que o furor popular fizer ao comércio inglês. Virá a guerra.
Não nos podemos medir corri o Governo inglês e seremos vencidos, e depois havemos de pagar cada jarda de fazenda de algodão que for agora d~struída por muitas
libras esterlinas. Mas, isto há de ser para entrar na algibeira dos prejudicados
ingleses, nem um shilling havendo de vir para os cofres do banco, apesar de que os
indivíduos que ora sofrerem prejuízos, nessa coli'são, receio· não pagarão por certo
suas letras."
Comemoro o fato para mostrar como se achava meu espírito impressionado naquela ocasião e, ouso dizê-lo, como era melindrosa a situação.
Nesse dia, procurei o Sr. Barão de Mauá e disse-lhe que, à vista de suas
extensas relações com o comércio inglês, composto na sua generalidade de cavalheiros distintos e mesmo de amigos do Brasil, era bom que S. Exa. atuasse sobre os
ingleses, seus amigos - note bem o Senado -, a fim de que eles fizessem pressão
sobre a legação inglesa, que estava evidentemente transviada. Então, o Sr. Barão de
Mauá informou que os residentes ingleses abundavam nestas idéias e que muitos,
sabia ele, faziam pressão sobre o Sr. Chnstie, para trazê-lo à razão.
Nesse ínterim, o Sr. Barão de Mauá foi chamado à legação. Note-se bem,
não foi à legação pedir coisa alguma ao Sr. Christie, e tenho mesmo motivos para
afirmar que o Sr. Mauá deixou, de boa mente, que os seus vapores corressem o
mesmo destino dos outros vapores brasileiros. Não foi chamado à legação, porque
se tratasse de interesses seus, e sim a pedido de súditos ingleses, que ali se achavam,
e no interesse comum. Mas, o Sr. Mauá compreendeu que, naquela situação, brasileiro como é - e bom brasileiro -, não podia ter olhos para ver nem ouvidos para
ouvir a legação inglesa senão os olhos e ouvidos do nobre Marquês de Abrantes; e,
por isso, não se dirigiu a S. Exa., fê-lo a algum dos seus dignos colegas a quem foi
perguntar se convinha que se prestasse a tal convite. E, tendo permissão para ouvir,
foi então que, indo à legação, ouviu essa sugestão que •transmitiu ao Governo, o
qual, felizmente, não aceitou na ocasião.
·
Para não alongar o debate, não me demorarei sobre a questão sujeita ao
arbitramento e que está esgotada e acabada, porque o processo ganhou o Sr.
Marquês de Abrantes, tratando-se somente, de executar a sentença de el-rei dos
belgas, que ordenou implicitamente que uma satisfação nos era devida. Mas não
passarei adiante sem comemorar que, no Parlamento inglês- não me recorro agora
do orador, mas estou bem certo de que no Parlamento inglês -, fazendo-se referência à questão submetida a arbitramento, se disse que, pela habilidade com que
foi redigida, tornou-se impossível que outra fosse a sentença de el-rei dos belgas.
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Eram justamente as palavras que proferi, no dia 7 de janeiro desse ano, em diversas
reuniões, quando, apesar da unanimidade que houve entre nós, já se procurava
achar mal feito o que tinha feito o Ministério. O que eu disse consta de jornais e
vem a ser que me parecia que a solução alcançada pelo Governo imperial tinha a
grande vantagem de que tomava impossível uma decisão contrária, pela habilidade
com que a questão tinha sido posta. Pois, que o árbitro tinha de decidir, unicamente, se na aplicação das leis brasileiras, naquele caso, se tinha feito ofensa à marinha inglesa.
O Sr. Silveira da Motta - Esta fórmula foi comum e não podia deixar de
ser, porque o juízo era arbitral.

O SR. OTTONI - Mas, é inegável que foi bem redigida, é que a redação
foi nossa.
Ora, Sr. Presidente, dadas estas circunstâncias, creio que está justificado
o meu apoio ao Ministério de 30 de maio, na questão inglesa, e, portanto, existindo
nà resposta à Fala do Trono uma censura que abrange até o caso da Forte. Eu, por
maneira nenhuma, posso dar-lhe o meu voto. E poderia eu acompanhar ao nobre
Senador pela Província do Espírito Santo, nas censuras que fez ao Sr. Taques e ao
Sr. Antão, pela marcha da questão do Albardão, de 1861 para 1862? Também não.
Também me parece que, neste caso, a censura não é bem cabida.
Em primeiro lugar, o próprio nobre Senador forneceu uma das razões
capitais que explicam o primeiro processo da questão do Albardão e a marcha das
autoridades da Província do Rio Grande do Sul. O nobre Senador disse: "O cônsul
que inventou essa fábula dos assassinatos era um homem que estava constantemente embriagado, em uma taberna de uma das ruas públicas da cidade do Rio
Grande, e que dali era muitas vezes carregado para sua casa nesse estado." Eu posso
acrescentar a esta informação de que agora tive conhecimento, que este cônsul foi
recolhido a uma casa de alienados na Inglaterra ...
O Sr. Cansanção de Sinimbu - Onde ainda se acha.

O SR. OTTONI - ... onde ainda se acha, segundo informa o nobre ex-Ministro da Justiça. Já se vê, pois, que palavras soltas, sem o menor fundamento, por
um homemnessas circunstâncias, não podiam despertar o zelo do Sr. Antão, Presidente da Província, e do Sr. Taques, Ministro dos Negócios Estrangeiros, para as
tomarem a peito e fazerem mover todas as autoridades daquela província a indagações de fatos dos quais não havia os menores indícios -falo dos assassinatos, da
tripulação do Prince of Wales. Vou provar que não digo sem fundamento estas
palavras.
Aqui está a primeira nota do Sr. Wereker, o homem que está na casa dos
alienados, e que foi o autor principal de todo esse conflito.
No dia 25 de junho, fazendo ao Secretário da Mesa do Comércio, em
Londres, um relatório circunstanciado, de que remeteu cópia a lorde John Russell,
sobre as circunstâncias do naufrágio - depois de referir-se a algumas caixas quebradas e a um bote quebrado, que confessa que o foi por embate sobre a área;
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depois de referir uma circunstância que considerou capital, porque a nenhuma
deu mais peso, isto é, o achado de duas bíblias que estavam enxutas em uma casa
e que, por isso, no seu dizer, evidentemente deviam ter sido tiradas de algum
volume chegado inteiro à praia, tendo sido, portanto, roubadas ~ continuou dizendo (lê): "À vista desta circunstância, fui muito involuntariamente levado à
conclusão de que pessoas que tão vergonhosamente tinham roubado a propriedade, na praia, e que tinham feito desaparecer todos os papéis que podiam levar
à descoberta de. fatos reais, não teriam hesitado em cometer violências pessoais,
para se apoderarem desses objetos."
Aí temos a base e único fundamento dos assassinatos possíveis e aí temos
a base de todas as injúrias que temos sofrido. Tal foi a conclusão a que chegou o
cônsul, depois de ter estado no lugar do naufrágio, para fazer o seu relatório. Tais
são as observações donde tirou a possibilidade de que alguns homens, para furtarem
bíblias, tivessem assassinado a tripulação do navio, em cujo poder elas estavam.
Posteriormente, seis meses depois, o cônsul louco disse que, antes, requerera que se
mandasse vir os corpos para serem enterrados no Rio Grande, e examiná-los para
verificar se eram verdadeiras as suspeitas que tinha. Mas, note-se que a cauS'a dessas
suspeitas, a causa que, além das bíblias, mencionou em outro relatório era mais
fútil. Alegava o louco que quatro ou cinco corpos dos náufragos tinham sido encontrados a três léguas de distância do ponto onde estavam os diversos objetos naufragados, que o mar tinha arrojado à praia. Mas, já se vê que isto é uma observação
contraproducente em relação aos assassinatos, porque, se acaso os indivíduos
tivessem vindo à praia conjuntamente com os diversos objetos pertencentes ao
navio, e tivessem sido assassinados, ninguém os mandaria carregar dali a três léguas.
Bastava que, a duas ou três braças, cavassem na areia, porque o mar se encarregaria
de os esconder, apagando prontamente os vestígios do revolvimento das areias.
Por conseguinte, o fato de estarem os cadáveres a três léguas de distância prova o
contrário da suspeita do cônsul louco.
Foi sobre hipóteses desta natureza que se fizeram as investigações que foi
possível. Mas, fizeram-se muitas investigações, muito mais, sem dúvida, do que se
fariam em qualquer outro caso semelhante, e constam do livro distribuído no Parlamento. E foi fazendo o resumo de diversos documentos oficiais de autoridades
brasileiras que o cônsul Wereker, sem acrescentar um indício ou suposição nova,
diz a lorde John Russell, em 14 de dezembro de 1861, o seguinte: "Em conclusão,
eu tenho respeitosamente a observar que, em minha opinião, o inquérito instituído,
neste caso, foi insignificante e insuficiente, tanto quanto estou informado- note o
Senado que nem isto mesmo Wereker assevera -. Nenhuma investigaç[o parece
tem sido feita para verificar-se se, porventura, alguma violência foi feita à tripulação".
Portanto, a falsa denúncia que o cônsul deu é de que não se fizesse
nenhuma investigação expr~ssamente para esse fim, mas não apontou um só indício,
uma só prova de que qualquer violência contra pessoas houvesse sido praticada.
Citou o fato de que, na praia, havia cadáveres, e desse só fato,·do lugar em que
estavam, e das bíblias roubadas, concluiu os assassinatos possíveis. As duas peças
que citei me parece que são bastantes para justificar, perfeitamente, as autoridades
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do país, se essas desprezaram tais vozes como impertinentes, e que tais seriam,
ainda que não partissem de um louco; justificam a demora e pouco caso, digamos
assim - se houve pouco caso, acho que não houve -em não se prestar uma atenção
mais aturada, como se presta a negócios de grande transcendência. Sendo uma simples recriminação de um cônsul louco, sem fundamento algum senão os entes de
razão que ele criava, as autoridades brasileiras fariam ao Governo inglês a injustiça
de crer que era um negócio que acabaria por si. Por conseguinte, não admito a
censura feita aos Srs. Taques e Antão, assim como não admiti as censuras contra a
marcha do negócio, e seu progresso, até a final solução.
Sr. Presidente, eu me julgo 'obrigado a dizer ainda algumas palavras acerca
das aposentações de magistrados. Evidentemente, esta questão é uma questão
acabada, à vista da decisão da Câmara dos Deputados, declarando que não tinha
lugar processo algum contra o nobre ex-Ministro da Justiça, e aprovando o ato
praticado por S. Exa.
O Sr. Silveira daMotta -Menos essa!

O SR. OTTONI - Mas, Sr. Presidente, eu vejo-me ainda na dolorosa obrigação de dizer que, se aprovo as conclusões, não é porque esteja de acordo com
os princípios em que se fundou o parecer da Câmara dos Deputados, e que são os
mesmos que senhores, muito alto colocados, cujas luzes respeito profundamente,
aqui desenvolveram.
Os decretos de 30 de dezembro foram defendidos por um nobre Senador
pela Bahia como sendo, apenas, um excesso de poder do Ministro em matéria para
que não estava autorizado. O nobre Senador, com a habilidade e proficiência com
que costuma falar, procurou demonstrar que esses decretos não feriam a Constituição. O nobre Senador pelo Pará, a quem respeito igualmente, foi ainda além e
disse que os decretos nem ofendiam lei alguma. Estavam no caso daqueles abusos
de poder que er_am justificáveis, quando praticados por utilidade pública.
Sr. Presidente, eu gosto de ter o pundonor da coerência. Enquanto não sou
· cabaimente esclarecido e, assim, me não demovem das opiniões que tenho sustentado, não as abandono facilmente. Continuo a acreditar que os decretos de 30 de
dezembro ferem a letra da Constituição, e são-lhe contrários.
O art. 155 diz, muito claramente, que os juízes só podem perder os seus
lugares por sentença, e os juízes aposentados perderão os seus lugares, e nem o
ordenado terão, se, acaso, as câmaras não aprovarem as aposentações.
O Sr. Pimenta Bueno - Apoiado, estamos de acordo.

O SR OTTONI - Estes decretos têm de vir para esta Casa, e eu não terei
dúvida de, atendendo a circunstâncias diversas, conceder a mercê pecuniária a
algum, a respeito do qual, por exemplo, não haja fatos de prevaricação conhecidos.
Não terei dúvida de aprovar os projetos que, a respeito, vierem da Câmara dos Srs.
D~putados. Mas, note-se bem, se não me considero obrigado a votar por uma mercê
pecuniária, não se segue que deixem de estar aposentados: perderão seu lugar, e até
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o ordenado perderão, se as duas Câmaras não votarem a mercê pecuniária que está
sujeita à sua aprovação.
O Sr. Silveira da Motta - Ainda mais essa!

O SR. OTTONI - É minha opinião. Se vier à Casa qualquer projeto a esse
respeito, eu me explicarei. É bom, em todo caso, que o Senado verifique bem o
atual estado da questão, como ela foi posta e aceita na Câmara dos Deputados e
como é, igualmente, aceita por mim. O nobre Presidente do Conselho foi, me
parece, muito explícito. Explicando os efeitos do parecer e reconhecendo que a
Câmara dos Deputados é a única competente para formar processo ao nobre
ex-Ministro da Justiça, e havendo a Câmara resolvido que se não faça tal processo,
aprovando o ato, suponho que o Governo considera dever o ato produzir todos os
efeitos legais.
O Sr. Pimenta Bueno -Apesar de ser inconstitucional?

O SR. OTTONI - E o bill de indenidade? Seja como for, o que eu quero é
que as coisas fiquem bem claras. Creio que, deste modo, faço um serviço a todas as
opiniões. Se bem entendo o que disse, na outra Câmara, o nobre Ministro da
Justiça, os lugares vão ser naturalmente preenchidos, e a questão está morta e
acabada. A Câmara dos Deputados, quaisquer que sejam as razões, votou pelo bill
de indenidade ao nobre ex-Ministro da Justiça.
O Sr. Silveira da Motta - Isto não é bill de indenidade.

O SR. OTTONI - Tanto é que produz todos os efeitos de bill de indenidade.
O Sr. Pimenta Bueno- Todos, não.

O SR. OTTONI - Neste ponto, eu me lisonjeio. de estar de perfeito
acordo com o nobre Senador pela minha Província, que falou ultimamente neste
negócio - o Sr. Mendes dos Santos. O nobre Senador, explicando um belo discurso
que havia proferido na Câmara dos Deputados, e ilustrando-o com as mais luminosas considerações, sem dizer palavra que nem de longe pudesse doestar. os aposentados, declarou que o ato era inconstitucional, mas que daria o bill de indenidade,
porque, para a conveniência pública, aconselhá-lo bastava que a opinião mal ou bem
se houvesse pronunciado de um modo muito terminante. Eu estou, exatamente, na
mesma opinião do nobre Senador.
Também o nobre Senador referiu-se a outra discussão, havida na Câmara
dos Deputados, e a cujo respeito tive de aplaudir-me de que nos achássemos, igualmente, de acordo. O nobre Senador, em 1843, mostrou a necessidade de regular as
nomeações, remoções e antiguidade dos juízes de direito, para que fosse uma
verdade esse preceito da Constituição, que declara perpétuos os magistrados. Eu não
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quero comemorar todos os fatos que obrigaram o nobre Senado~, justo como é, a
reclamar por medidas desta ordem. Mas, lembrarei sempre à Casa que, só na Província de Minas, muitos abusos tinham-se dado naquele ano.
O caso que fez objeto da discussão era a remoção do Sr. Dr. Godói para o
alto Amazonas, e um decreto, em seguida, que deu o seu lugar por vago, por falta
de exercício, quando este nobre juiz de direito, modelo como juiz, na qualidade de
Presidente da Assembléia provincial, forçosamente tinha de demorar-se em Minas,
quando tinha sido ali detido por virtude de prisão prolongada, reconhecida como
ilegal e injusta, porque nem foi pronunciado. E não foi esse o único abuso dessa
espécie: a Província de Minas teve de deplorar que perdesse, por motivos análogos,
magistrados como os Srs. Costa Pinto, Cergueira Leite, Stockler José Joaquim
Fernandes Torres, que foram arrancados de suas comarcas, onde faziam justiça
imparcial a todos, sem distinção de partidos, para serem lançados para o. Amazonas, Pará e Maranhão.
Ora, o nobre Senador, com o espírito de justiça que o caracteriza, fez
nessa ocasião sentir a necessidade de uma lei que garantisse os magistrados, e
regulasse a sua antiguidade e remoção. Já comemorei, nesta Casa, o desiderato
que, em 1861, manifestei na Câmara dos Deputados, falando dà aposentação
de desembargadores, e expondo a necessidade que havia de regular essa matéria,
especialmente - o Senado perdoe-me, se insisto no assunto, porque me parece
que é da mais alta transcendência para a organização da Justiça- especialmente
de estabelecer providências a respeito dos juízes de direito que, apresentados
sucessivamente por muitos anos pelo Supremo Tribunal, nas listas de que se faz
a escolha de desembargadores, têm ficado, constantemente, à margem, perdendo,
assim, toda a força moral para bem administrar justiça nas suas comarcas.
Sr. Presidente, o nobre Senador pela Província da Bahia encarregou-se
de mostrar a improcedência de algumas observações que fiz, contestando ao nobre
Senador pela Província do Rio de Janeiro a aplicação que tinham as ordenações
por ele citadas, para fundamentar a aposentação de màgistrados.
O nobre Senador recuou, iÍlteiramente, daquela insistência quanto às
ordenações, porém, veio ainda com o assento da Casa de Suplicação, de 1640 creio eu -, por virtude do qual ficou esse tribunal autorizado a requerer ao Trono
a aposentação daqueles de seus membros que, excedendo a idade de 70 anos, não
pudessem servir convenientemente, e citou um exemplo. Eu podia citar mais outros,
que fui encontrar na discussão luminosa de 1843, mas já se vê que isto de nada
adianta. A Casa da Suplicação, não duvido, deliberou requerer ao Rei, que tudo
podia. Hoje, o mesmo direito teria o Tribunal supremo para requerer, mas o Governo não tem mais o direito de conceder tais aposentações, em razão do art. 155
da Constituição, e porque, decretada a divisão dos poderes, os atos do Executivo
não podem ter força de sentença. Por conseqüência, o exempio que o nobre Senador trouxe não destrói, por modo algum, as observações que fiz acerca da não-aplicação que tinham as ordenações e assentos, para o caso das aposentações.
Sr. Presidente, nesta questão de aposentação de magistrados, tem sido
trazida à Casa, mais de uma vez, uma certa demanda em que figura um súdito
inglês de nome Reeves.
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O Sr. D. Manoel- Está acabada.
O SR. OTTONI - Tem-se dito que as aposentações tinham um fundamento -a proteção dada a esse súdito inglês.
O Sr. D. Manoel - Ninguém disse isso.
O SR. OTTONI - Não? Mas tem-se querido tirar desse processo motivo
para as aposentadorias; as alusões têm sido repetidas.
O Sr. Dantas - Satisfação aos ingleses.
O SR. OTTONI - Satisfação aos ingleses, repete o nobre Senador. Por
conseqüência, não estava eu tão olvidado, quando ia encaminhando o meu discurso
neste sentido. Parece que o próprio nobre Senador pela Província das Alagoas o
disse. Por outra parte, Sr. Presidente, a imprensa e, especialmente, um correspondente muito conhecido do Jornal do Commercio tem falado sobre esta questão,
de modo que eu entendo de utilidade pública ser ela ventilada e esclarecida no
Parlamento. O Correspondente do Jornal abalançou-se a dizer que a causa do
inglês tinha sido perdida na Bahia, porque o Tribunal da Relação, naquela província,
era conhecidamente corrupto.
Já o nobre Senador pela Província do Rio Grande do Norte estigmatizou,
com energia e cheio de razão, uma tal qualificação (apoiados). Mas, tem-se feito
na Casa, fora dela e no Jornal insinuações a respeito da intervenção do nobre
ex-Ministro da Justiça, nesta causa.
O Sr. Cansanção de Sinimbu -Hei de mostrar o contrário.
O SR. OTTONI - Eu estou certo de que faço um serviço ao nobre ex-Ministro da Justiça, convidando-o a que seja muito explícito, em todos. os pontos
que interessarem a esta célebre questão. Cuido saber tudo quanto houve ...
O Sr. Silveira da Motta - Cumpre dizer quais foram as insinuações.
O SR. OTTONI - Quais foram as insinuações?
O Sr. Silveira da Motta - V. Exa. não quer precisá-las?
O SR. OTTONI - Não quero, mas elas aparecerão na Casa.
O Sr. D. Manoel - É uma coisa pública, já há muito tempo; até já apareceram artigos do Sr. ex-Ministro da Justiça, declinando a discussão da imprensa
para a tribuna, quando era de sua obrigação explicar logo os fatos.
O Sr. Cansanção de Sinimbu - Não tenho a obrigação de responder a
ânimos. Reservo as explicações para dá-las ao Senado.
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O SR. OTTONI - Parece-me que o nobre Senador pelo Rio Grande do
Norte não tem toda a razão, porque, anteontem, o nobre ex-Ministro,expôs os
justos motivos por que não dava, então, essas explicações. Faltavam-lhe alguns
documentos que S. Exa. havia pedido a duas Secretarias de Estado, e que ainda
não lhe tinham sido ministrados. Eu acrescentarei que desejava falar depois do
nobre ex-Ministro da Justiça, .e é uma das razões por que vim mais tarde à tribuna,
no voto de graças. Portanto, já vê o nobre Senador pela Província do Rio Grande
do Norte que, para mim, ao menos, o nobre Senador pela Província das Alagoas
está completamente justificado, por não ter ainda explicado o seu procedimento
a este respeito.
Mas, eu venho com a minha rude e habitual franqueza trazer ao Senado
a minha mais profunda convicção e as informações que tenho obtido sobre esta
questão, procurando, assim, resguardar o pobre Tesouro brasileiro contra mais
algum assalto à moda do Albardão, o dos assassinatos possíveis.
O Sr. Silveira da Motta - Ainda não há reclamação.

O SR. OTTONI- Consta-me, Sr. Presidente, que já há reclamações.
O Sr. D. Manoel - Não há.
O Sr. Dantas- O Sr. Reeves disse que ia apelar para o Governo inglês.
O Sr. D. Manoel - Já apelou.

O SR. OTTONI - Até os jornais têm dito isso, e acrescenta-se que, na
conta do inglês, uma das verbas é o dinheiro despendido com a compra de juízes.
Portanto, isto deve ficar muito esclarecido. (Apoiados.)
O nobre Senador pelo Rio Grande do Norte não falou na questão como
poderia falar. São melindres de sua consciência delicada e da sua posição de juiz que
foi neste feito, digno juiz como é sempre. Nós nos poderíamos louvar nos dois
colegas que aqui temos, ornamentos desta Casa, tanto como são da Magistratura, e
que nos autorizam a não termos inveja dos mais afamados, ilustres e retos juízes
que pode ter a Inglaterra (apoiados). Mas, como o nobre Senador pelo Rio Grande
do Norte, em razão dessa delicadeza, filha de sua posição, tocou apenas perfuntoriamente no assunto, eu vou dizer algumas palavras para provocar discussão larga,
pretendendo, como disse, resguardar o nosso Tesouro contra outros assaltos à
moda do de Albardão.
Sr. Presidente, havia nesta cidade um inglês estimável de nome Kenny.
Este inglês, freqüentando a casa de um nobre homem, na freguesia da Lagoa, teve
um fllho de uma fllha desse homem. Testemunhas maiores de toda a exceção,
algumas cujos nomes me inspiram a maior confiança, por exemplo, o Sr. Dr. Barbosa, o Sr. Manoel José Barbosa, pai ...
O Sr. D. Manoel - E outros.
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O SR. OTTONI - ... o falecido tesoureiro da Câmara municipal, o Sr.
Antônio Januário da Silva e outros, que não estão no processo, inclusive, um
magistrado em tudo e por tudo igual aos dois a que acabei de referir-me, e que
honram estas Cadeiras. Todas estas pessoas me confirmaram na crença de que
esse inglês era tido, havido e reconhecido como pai do menino. Muitas vezes,
estando na Casa, foi visto carregando o seu filhinho, ainda tenro. Mas, como a
mãe começou a desmandar-se no seu procedimento, o inglês;envergonhado, tirou
o filho daquela casa ...
O Sr. D. Manoel - E retirou-se inesmo.

O SR. OTTONI - ... e foi morar para Niterói. Depois, principiada a
educação de seu filho em Nova Friburgo, o transferiu para a Inglaterra, e, falecendo, deixou-o herdeiro de sua fortuna. Esse inglês, à vista dos motivos que
acabei de mencionar, procurava, estudadamente, esconder de seus amigos e de
suas relações quem era a desgraçada mãe de seu filho. A algumas pessoas dizia
que era uma americana-inglesa que nunca apareceu. O menino foi, seis anos depois,
batizado no Engenho Velho, e o assento do batistério foi lançado, em latim, misteriosamente, em Niterói. No seu testamento, referindo-se a seu fllho, disse que o
era de mãe incógnita. Morto Kenny, veio o fllho da Inglaterra, e, se tinha idéia da
mãe, era de uma americana, que se dizia que tinha morrido. Portanto, era natural
que não procurasse outra mãe. Faleceu, porém, poucos meses depois de chegar ao
Rio de Janeiro.
Pessoas que conheciam pai e fllho procuraram a desgraçada que era mãe
deste, para habilitá-la como herdeira. Fosse caridade, fosse especulação, isso pouco
importa, o fato é este. Procuraram um preto liberto, que havia sido escravo de
Kenny, pai, e que tinha ajudado a criar o pequeno Kenny; e este preto foi indipr
quem era a desgraçada mãe do menino que havia falecido. Nestas circunstâncias,
quando ela tratava de habilitar-se ou alguém por ela, soube-se que, em testamento,
Kenny, fllho, deixara por suas herdeiras as irmãs de seu pai, existentes na Inglaterra,
e que o Sr. Reeves, inglês, residente no Rio de Janeiro, havia comprado a essas
senhoras o direito que elas supunham ter à herança de seu sobrinho, por virtude
de testamento com que ele faleceu. Exposta assim a causa, e tendo eu mencionado
a confiança que deposito nas testemunhas e juízes do feito, tenho dado documentos
de que entendia, no fundo d'alma, que os tribunais de nosso País se haviam honrado, dando justiça a quem a tinha, reconhecendo que a mãe de Kenny, fllho, era a
sua única e legítima herdeira.
O Sr. Silveira da Motta - Este é o caso julgado.

O SR. OTTONI- Este é o caso julgado, como diz o nobre Senador pela
Província de Goiás.
O Sr. D. Manoel- Para mim, como juiz, é a prova dos autos.
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O SR. OTTONI - O caso julgado poderia estar em desacordo com a minha
consciência, mas a minha consciência me diz que os autos, neste caso, estiveram de
acordo com a justiça universal. Mas, Sr. Presidente, o inglês que propôs esta ação
procurou mistificar a opinião pública a respeito do fato. Eu declaro a V. Exa. que
fui um dos que se deixaram mistificar: ouvindo o que se dizia, e lendo alguma
coisa que apareceu, eu estava persuadido, e tinha vergonha pelo meu País, de que o
filho de um inglês, nascido no Brasil e aqui falecido, tendo deixado a fortuna que
possuía às suas tias, residentes na Inglaterra, tinha havido entre nós homens bastante desgraçados, para simularem uma suposta mãe desse filho do inglês, e com
testemunhas falsas - talvez de viveiro, como eu estava persuadido que o eram justificarem perante os tribunais essa suposta maternidade. Estava persuadido de
que os tribunais haviam dado razão à suposta mãe, à vista desses depoimentos era possível - de falsas testemunhas; envergonhava-me pelo meu País, e não sabia
como o governo brasileiro teria de responder à Inglaterra, quando lhe pedisse contas
por esse atentado. Ultiman1ente, porém, tendo-se no Jornal do Commercio procurado esclarecer a questão por quem quer que fosse, e em vista das referências desta
Casa, procurei habilitar-me para dar conscienciosamente o meu voto,. em qualquer
emergência. ilustrado por informações maiores de toda a exceção, eu tjve de
louvar a Deus por haverem os tribunais de meu País dado uma sentença que os
honrava.
O Sr. D. Manoel - A relação da Corte não a deu senão depois de muito
estudo.
O SR. OTTONI - Porém, Sr. Presidente, mistificado como eu fui, não
admira que fosse o nobre ex-Ministro da Justiça.
Era a opinião pública. Dizia-se que havia uma suposta mãe de um inglês
rico que falecera, a qual pretendia roubar a herança a um outro inglês, representante dos herdeiros do falecido. Investigações policiais, em que a polícia era também
dirigida por pessoa a quem rendo a devida justiça pelo seu caráter e pela sua honestidade, produziram também um resultado contrário à verdade provada dos autos.
Parece que o nobre ex-Ministro da Justiça ficou nesta convicção em que eu estava
até há poucos dias.
O Sr. Cansanção de Sinimbu - É verdade, tive essa convicção por muito
tempo, mas agora é c.aso julgado.
O Sr. D. Manoel - Não venha dizer que é caso julgado. O Sr. Ottoni não
diz que mudou de opinião', por ser caso julgado.

O Sr. Cansanção de Sinimbu - Não examinei os autos.
O SR. OTTONI - Eu não me firmo só no caso julgado, se bem que o
nobre Senador pela Província do Rio Grande do Norte referiu, nesta Casa, os
nomes dos dignos magistrados que tinham julgado, na 1~e 2~ instâncias.
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O Sr. D. Manoel - Referi somente o nome do juiz da 1~instância.
O SR. OTTONI - V. Exa. tem razão, foram os jornais que publicaram
esses nomes, e apesar de que um deles, parece-me que um ou dois estejam entre os
aposenta dos ...

O Sr. D. Manoel- Um só.
O SR. OTTONI - ... a respeito dos outros não haverá ânimo, por mais
desconfiado que seja, que não se louve no juízo de tais magistrados. Só no Tribunal supremo tiveram ganho de causa as pretensões do inglês. Ali, se cpncedeu
revista da sentença que, duas vezes, tinha sido proferida, uma, na relação e outra,
na 1~ instância desta Corte, sendo a revista concedida, apenas, pela maioria de
um voto. Entre os juízes que concederam revista estão alguns aposentados ...

O Sr. D. Manoel- Estão três; o quarto é morto, e o quinto é, hoje, Presidente do Tribunal.
O SR. OTTONI - O que quer dizer que, entre os juízes que votaram a
favor da pretensão do inglês, há um tão respeitável como os mais respeitáveis, o
atual Sr. Presidente do Supremo Tribunal.

O Sr. Cansanção de Sinimbu- Apoiado.
O SR. OTTONI - E, afora este, há mais quatro, três dos quais estão aposentados; o outro morreu. Por conseguinte, se a maioria dos que votaram pelo
inglês está aposentada, como é possível que as aposentadorias fossem dadas para
favorecer o inglês?!

O Sr. Cansanção de Sinimbu - Isto diz quem não pensa nas coisas.
O Sr. D. Manoel - Não é isso o que se disse. O que se disse foi que as aposentadorias foram concedidas, depois de terem aparecido na Inglaterra censuras
gravíssimas a esse julgado.
O Sr. Presidente - Atenção!
O SR. OTTONI - As aposentadorias estão em discussão e estudo, há
muito tempo.

O Sr. D. Manoel - O que se disse foi que essas aposentadorias podiam ser
tomadas como uma prova de que, na Inglaterra, se tinha razão quando se descreviam os nossos juízes como prevaricadores.
O Sr. Presidente - Peço atenção!
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O Sr. D. Manoel - É só este aparte. Eu quisera que o Sr. ex-Ministro da
Justiça falasse.
O SR. OTTONI- O nobre ex-Ministro há de explicar.
O Sr. D. Manoel - Não tenho tomado a palavra, porque quero falar depois
dele.
O Sr. Cansanção de Sinimbu - Hei de explicar. Já pedi, para isso, os necessários documentos.
O Sr. D. Manoel- Hei de cantar-lhe a palinódia, hei d~ falar franco, hei de
encarar a questão por todas as faces!
O Sr. Presidente - Peço atenção!
O Sr. Cansanção de Sinimbu - Pode falar com toda franqueza, quando
quiser.
O Sr. D. Manoel - Não tem falado, com medo do resultado.
O SR. OTTONI- O Sr. ex-Ministro já disse que havia de explicar.
O Sr. Cansanção de Sinimbu - Qual medo! Medo de quê, Sr. Senador?
O Sr. Presidente (tangendo a campainha)- Atenção!!
O SR. OTTONI - Se eu, Sr. Presidente, como particular, de cuja opinião nenhum resultado se podia tirar, fui mistificado, o que admira que o tenha
sido o nobre Senador pelas Alagoas, como Ministro da' Justiça, cuja convicção
era de maior utilidade assegurar?
Consta que o inglês, depois do conflito, levantou grande celeuma, inculcando que era perseguido na qualidade de inglês, e que, se o Governo não o protegesse, os tribunais lhe haviam de fazer injustiça. O que o Sr. ex-Ministro da Justiça
fez em conseqüência disso, ele o explicará.
O Sr. Cansanção de Sinimbu - Hei de explicar.
O SR. OTTONI - E estou convencido de que o fará de modo que o
Senado lhe continue a confiança que justamente nele deposita. Mas o que é certo
é que a questão, como disse, deve ser largamente discutida nesta Casa (apoiados}.
O que é certo é que devemos procurar resguardar o Tesouro brasileiro contra os
novos assaltos de um especulador de demandas.
O Sr. D. Manoel - Que, infelizmente, teve a proteção do Sr. ex-Ministro
da Justiça.
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O Sr. Presidente - Atenção!
O SR. OTI'ONI - O Sr. ex-Ministro da Justiça já pediu ser ouvido a
respeito.
O Sr. D. Manoel - Há muito tempo que devia ter explicado, para não
pesar sobre ele uma acusação.
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, tenho ainda de pedir ao Senado a bondade de sua atenção por alguns momentos. Sinto muito que não se ache, na Casa,
o nobre Senador pelo Espírito Santo, que falou sobre o conflito da Câmara municipal com o .Sr. ex-Ministro do Império.
Sr. Presidente,- não acompanharei o nobre Senador nas preleções que fez
das teorias a respeito da questão do fornecimento das carnes verdes. Não se trata,
atualmente, de constituir direito novo a este respeito. Portanto, eu irei tomar a
questão no ponto prático em que a discutiu o nobre Senador.
O nobre Senador começou por informar ao Senado que se havia formado
nesta Corte um grande monopólio, que absorvia e concentrava em si todo o comércio das carnes verdes, e que este monopólio tinha, por principal fundamento,
os açougues, chamados açougues-monstros,·estabelecidos há cerca de quatro anos.
Disse que o indivíduo, proprietário desses açougues, tinha, como todos os grandes
monopolizadores, pago caro querer contrariar a lei geral da demanda e da oferta;
e, passando a historiar as providências que se deram acerca dos abusos sobrevindos,
mencionou o estabelecimento da agência oficial, em 1857.
Sr. Presidente, no histórico que fez o nobre Senador, houve algumas omissões. Parecia que o nobre Senador tinha pressa de chegar à agência oficial que
ontem terminou, e que foi objeto de censuras acerbas do nobre Senador, que
mesmo não se acanhou de ser órgão, nesta Casa, de calúnias, que estou certo o
nobre Senador não fará suas, calúnias que afetam a reputação do nobre ex-Ministro
do Império, e a de outras pessoas, inclusive, o orador que orne dirige ao Senado.
Antes de falar na questão, ponderarei que o nobre Senador devia ser mais
cauteloso em trazer para o Senado calúnias dessa ordem, porque a sua própria
sensibilidade devia tê-lo aconselhado a ser justo para com os outros. O nobre Senador tem sido vítima de acusações muito sérias, e não quereria que elas fossem
trazidas para o Senado. O nobre Senador ...
Sr. Presidente, eu sinto que, na ausência do nobre Senador, n~o devo ir
adiante. Quando S. Exa. estiver presente, continuarei a tomar-lhe satisfação, por ter
sido eco de infâmias forjadas, fora desta Casa, levadas à imprensa e em que até
ousaram envolver o meu nome.
Deixando, portanto, de repelir as injúrias que me foram irrogadas, para o
fazer em presença do nobre Senador, vou historiar a questão, tomando-a de um
pouco mais longe.
Sr. Presidente, antes dos açougues-monstros, o monopólio das carnes
verdes era sustentado no Rio de Janeiro pelo curtume-monstro. Esta especulação,
que monopolizou o emprego de todas as coisas que saíam do matadouro, auxiliada
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pelos direitos elevados que pagava a sola, vinda do estrangeiro, concentrou em
mãos desse indivíduo, especulador ousado que não quero estigmatizar, todo o
comércio das carnes verdes. Os meios pelos quais o monopólio foi assegurado
estão no domínio público. Se aparecia um indivíduo que queria estabelecer um
curtume em mais larga escala, recebia um certo número de contos de réis, com
obrigação de abster-se dessa indústria por um certo número de anos. Se os criadores e invernistas de Minas constituíam, na Corte, um agente seu para resguardá-los contra o monopólio, vindci cortar carne verde por conta deles, esse agente
era arredado do mercado por meios semelhantes. Assim, desaparecia a concorrência e o monopólio continuava a imperar.
Mas a barateza da sola pelos pequenos gastos de produção dos curtumes
do estrangeiro talou o abaixamento dos direitos sobre este gênero, e diversas outras
circunstâncias fizeram com que se precisasse recorrer ao expediente que assinalou
o nobre Senador - os tais açougues-monstros - uma série de grar1des açougues,
que faziam concorrência aos pequenos, e que asseguravam o mais completo monopólio. Por largo espaço de tempo, os criadores e invernistas de Minas - depois
explicarei ao nobre Senador o que é esta classe muito numerosa, interessada, na
província, na criação e comércio dos gados -, quando se apresentavam, ou haviam
de receber a lei do grande possuidor dos açougues-monstros de concluir com outros,
ou haviam de cortar o seu gado no matadouro. Mas, no dia em que a tanto se
arrojavam os mineiros, punha-se o preço da carne a dois ou três vinténs. Mas, esse
preço era nominal, porque grande número dos compradores eram sócios dos vendedores. Portanto, se comprava a 40 rs., e esta compra era perfeitamente nominal.
Para quem era real a venda era para o pobre mineiro, que não tinha açougues.
Os açougues-monstros, por virtude de dificuldades financeiras de seu
proprietário, passaram a outras mãos~ Mas, criou-se uma nova série de açougues que,
ora em combinação com os existentes, ora fazendo concorrência aos outros, sempre
combinavam em excluir do mercado os produtores e boiadeiros de Minas, que recebiam a lei do monopólio.
Contra este estado desgraçado, reconhecido pela Câmara municipal e pelo
Governo, tomaram-se diversas medidas, sempre inutilizadas pelo grande poder dos
monopolistas. Uma agência oficial, criada por postura da Câmara e aprovada pelo
Governo, em 1858, em nada tinha melhorado a situação. Então, o Governo, em
1859, chamou a atenção da Câmara municipal sobre este assunto, e a Câmara municipal combinou com o Chefe de Polícia uma nova proposta de posturas, em que se
regularizava o corte de gado, e em que se estipulava, no art. 9 que (lendo) "a matança seria regulada, mensalmente, pelo administrador do matadouro, de acordo
com o Chefe de Polícia".
A Câmara municipal, apesar de ter reconhecido, com esta proposta que
fez, a conveniência de designar o número de reses que deviam ser cortadas no
matadouro, apesar de ser este artigo uma reprodução de uma postura de 1843,
que não estava revogada e que autorizava o administrador do matadouro a designar
o número de reses que se deviam cortar - apesar de tudo isto, a Câmara, por um
acordo provisório, suspendeu todas as posturas e deixou o matadouro entregue aos
monopolistas, que por meio de seus açougues, e também pela proteção escandalosa
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que tinham no matadouro, eram os verdadeiros senhores do comércio de gado. A
respeito desta proteção escandalosa, citarei as palavras do Sr. Haddock Lobo, há
três ou quatro anos (lendo):
"A administração do matadouro está desmoralizada na opinião
pública, e, o que é mais, entre nós mesmos.
Pesam sobre elas tantas acusações, tantas suspeitas, tantas desconfianças, que, administrativamente falando, é uma imoralidade a sua
c"ontinuação, pelo menos enquanto não se justifica, plenamente, de
todo esse desar que se lhe irroga, e que - cumpre confessar - é a
muitos respeitos muito bem fundado.
Nem se pense que essas acusações são baseadas, somente, em boatos
ou suposições de conivência ilícita com os marchantes e cortadores de
gado, no que, segundo muitos, está um dos maiores esteios do monopólio.
Há ainda, além disto, fatos intuitivos e palpáveis que as demons·ttâm, como pásso a descrevê-los resqn;üdamente.
Assim:
1? Não se cumpre o regulamento nas partes mais essenciais dele;
dá-se preferência a uns, em prejuízo de outros.
2? Em três anos, ainda se não achou ocasião de procurar magarefes que não sejam escravos ou assalariados dos próprios marchantes".
Já se vê, pois, que aquele acordo que tinha tomado a Câmara municipal,
em 1859, para entregar o matadouro ao que se chamava, e hoje se chama comércio
livre, os resultados que deu são esses que se acham descritos nas palavras que acabo
de ler.
Note-se que, nosentido dessa acusação que fez o Sr. Dr. Haddock Lobo,
falou largamente outro senhor vereador, de opinião contrária, assinalando abusos e
escândalos dos monopolistas. A convicção geral era de que, a pretexto de comércio
livre, estavam senhores do matadouro meia dúzia de homens, que distribuíram,
entre si, o lucro de quase 1OO.pOO rezes que consome este mercado, e que tinham
elevado para os consumidóres o preço da carne ao duplo; e, muitas vezes, além do
duplo do seu valor legítimo, e para os produtores metade ou menos da metade. De
maneira que se dava a grande anomalia de que, quando o consumidor comia carne
a 240 rs., o infeliz produtor a vendia ao preço de 40 e 60 rs.! Estes eram os milagres
da tal liberdade do comércio que reinava no matadouro, e é a sua ressurreição o que
hoje se quer.
Tais eram as circunstâncias do comércio das carnes verdes, quando entrou
para o Ministério o Sr. Marquês de Olinda. Reclamações publicou a imprensa, que
lhe foram feitas pelo comércio e pelos criadores, para remediar esse mal. O Sr.
Marquês de Olinda, acedendo às propostas da Câmara municipal, aprovou uma
postura, segundo a qual se marcavam as preferências que deviam ter no matadouro
os criadores e os outros possuidores de gado. Não se diz nada, nesta postura, acerca
da limitação do número de rezes que se possam matar.
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Mas, em primeiro lugar, é impossível compreender que se dê preferência a
certas classes para cortar, se não há limitação. O consumo é limitado. Dentro de
uma hora ou duas estava feita a matánça necessária para o consumo do dia. Se a
matança é livre, toma-se inteiramente ocioso que haja preferência, porque, acabada
a matança dos preferidos, os açougueiros esperam pelos seus fregueses, estes procedem à matança e aquela preferência é ilusória. Portanto, quem decretou a preferência, decretaria, necessariamente, o limite da matança, se não estivesse ele já
decretado. Note V. Exa. que não estou discutindo o princípio, estou apresentando
a lei que havia. Mas, como disse, esse limite estava formalmente decretado em uma
postura de 1843.
Para regularizar as preferências, o Decreto n? 2.046, de 9 de dezembro de
1857, explicado pelo Decreto n? 3.087, de 1? de maio de 1863, criou um agente
oficial, encarregado de cortar -note-se bem -e de vender, no matadouro, o gado
que espontaneamente lhe trouxessem os criadores e invernistas da Província de
Minas. Não havia, aqui, nada que significasse monopólio. Esse agente era um concorrente com os outros agentes e comissários que tinham consignações da província,
para vender gado. Lendo-se os dois decretos, não se vê uma palavra só em que se
dê preferência a este agente sobre outros consignatários de gado. Estabelecia-se,
simplesmente, que o administrador do matadouro daria preferência: primo, aos
criadores; secundo, aos invernistas e boiadeíros; tertio, aos portadores de gado por
outros quaisquer títulos. A limitação estava na postura de 1843 e as preferências
marcavam-se por uma nova postura. Cabe aqui dizer duas palavras em explicação
das diversas classes de intermediários e portadores de gado que vêm ao mercado.
Não é exato que um só criador não traga ou mande seu gado para vender-se
e cortar-se neste mercado, de contra própria. O que é certo, porém, é que os criadores que isso fazem acumulam a qualidade de criadores com a de invernistas. Há,
na Província de Minas, especialmente para o lado do Sul, no Município de Alfenas,
por exemplo, largas pastagens artificiais, todas cercadas. São muitas léguas de pasto,
onde não só se cria gado, por conta dos proprietários, como também se recolhe e
se engorda, para ser vendido no Rio de Janeiro, muito gado, que se compra na
localidade, ou que vem de Goiás, e mesmo de Mato Grosso. Os criadores do Distrito de Machado, que são proprietários de não poucas léguas quadradas destas
pastagens artificiais, fizeram, entre si, uma sociedade, e têm um agente na Corte
que vende ou corta, como mais convém, o gado dessa sociedade de criadores e
invernistas, que mandam para o mercado, talvez, 8.000 ou 9.000 reses, cada ano.
Um dos principais sócios e proprietários dessa invernada e pasto de criação é o
Dr. Roque de Souza Dias, chefe da importante faml1ia do falecido capitão-mor
Custódio José Dias, irmão do falecido Senador Custódio José Dias. E, assim como
há, em Alfenas, estes criadores e invernistas que estão no caso de merecer toda a
proteção dos Poderes constituídos, há muitos outros municípios, onde isto se dá.
Há, portanto, uma classe numerosa, que estaria compreendida na primeira
preferência. Além desta classe, existe a de muitos comerciantes, porque muitas
vezes um negociante de fazendas secas, depois de ter vendido as mercadorias que
leva, reduz a importância a gado e o traz para vender. Há, finalmente, os marchantes
e outros portadores de gado, pequenos especuladores que moram na Corte ou na
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vizinhança, e que procuram aproveitar-se das circunstâncias de portadores de gado,
para trazê-lo ao mercado.
Ora, todas estas classes estavam entregues, na opinião dos vereadores da
Câmara municipal, à mais brutal e escandalosa combinação de monopolistas. E a
essas classes, bem como à classe dos consumidores, procurou o governo atender,
proporcionando-lhes um agente oficial que lhes servisse de intermediário para a
venda do gado. V. Exa. acaba de ver a data deste decreto último: é do 1? de maio
de 1863.
Segundo o decreto, o agente oficial devia ser nomeado pelo Chefe de Polícia. O fato deu-se, justamente, na ocasião em que foi demitido o Sr. Chefe de Polícia Agostinho Luiz da Gama. O Sr. Chefe de Polícia encarregou-se de formular
instruções a esta postura da Câmara municipal, promulgada pelo Governo, sob a
forma de decreto. Eu começarei por negar à polícia o direito de fazer tais instruções, porque, acreditando que o matadouro é um estabelecimento pertencente,
exclusivamente, à economia municipal, entendo que as instruções para execução
da posturà deviam ser dadas ao agente e administrador do matadouro pela Câmara
municipal. Porém, a Câmara municipal aceitou essa portaria da polícia, dando
instruções para execução da postura. E o Sr. Chefe de Polícia nomeou para agente
oficial um indivíduo, geralmente apontado como caixeiro desse outro que o nobre
Senador apresentou como o principal monopolista, e que tinha conservado o comércio das carnes verdes no estado deplorável que eu descrevi, e é público que
estava.
Acresce que se diz - eu não devo crê-lo, nem creio, porém são as informações que tenho, de tal importância, que trago o fato para a Casa - que o indivíduo a quem se referiu o nobre Senador pela Província do Espírito Santo foi
quem, não dire,i redigiu as instruções da polícia, mas deu as informções, segundo
as quais elas se escreveram.
O que é certo é que o caixeiro nomeado agente era ainda estrangeiro, e
foi preciso naturalizar-se, para poder receber a nomeação que lhe deu o Sr. Chefe
de Polícia Gama. Ora, as instruções da polícia para a execução do decreto de 1?
de maio de 1863 sofismaram completamente esse decreto, começando por criar um
monopólio para o agente oficial!
No decreto, se diz simplesmente: "Ficam estabelecidas preferências -não
se diz preferência para o agente oficial - para os criadores, boiadeiros, invernistas
e outros portadores do gado". Nas instruções se estabeleceu que a preferência é
para o agente oficial (lendo):
"Art. 5? O agente oficial cortará de preferência:
1? O gado dos criadores.
2? O dos boiadeiros.
3? O dos comissários, marchantes e quaisquer outros possuidores.
Art. 6? O gado entregue ao agente oficial pelos qiadores, invernistas, boiadeiros e quaisquer outros possuidores entrará na primeira
matança, guardadas as preferências do art. 1? do regulamento.
Art. 7. A preferência assinada pelo art. 1? do Decreto n? 3.087 do
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1? do corrente mês e ano aos criadores e mais pessoas nele designadas,
que entregarem seu gado ao agente oficial para ser cortado, fica limitada a 100 rezes, na primeira matança, sendo a segunda livre de preferência".
Já vê V. Exa. que, estando limitada a matança, estabelecendo-se uma primeira matança e preferência só para o gado consignado ao agente oficial, ele tinha
o privilégio de vender o gado dos marchantes que lho entregavam, em. prejuízo do
gado dos criadores e invernistas que o quisessem cortar sem intervenção do agente
oficial. Quando li estas instruções, tive ocasião de censurá-las, reclamando em nome
dos criadores e invernistas de Minas, que quisessem vir vender o seu gado sem interVenção do agente oficial. Neste ínterim, foi demitido o Sr. Gama, e entrou para a
polícia o Sr. Dr. José Caetano de Andrade Pinto, o qual, reconhecendo- eu, já por
indução, disse isto em outro lugar público, e S. Sa. não protestou contra, e creio
que posso manter a indução -, reconhecendo que as instruções dadas sofismavam
a postura da Câmara municipal, ou o decreto do Governo, e querendo estudar a
questão para saber o que devia promulgar, dado que continuasse a ter o direito de
promulgar instruções a respeito, pediu, no dia 23 de junho de 1863, à Câmara
municipal que lhe desse um voto de confiança para que S. Sa. executasse, no matadouro, a postura como entendesse mais conveniente. Esse voto de confiança foi
dado ao Sr. Chefe de Polícia. Estava, como disse, agente do matadouro o caixeiro
do indivíduo contra quem eu já disse que nada tinha a articular. É um especulador',
um homem ativo, que procura tirar proveito de sua inteligência e do seu dinheiro, e
que, enfim, tinha o caixeiro seu agente para aumentar os seus ganhos. Mas, o Sr. Dr.
José Caetano conservou-o, evidentemente, porque entrava para uma repartição que
não conhecia e, assim, julgou dever, primeiramente, orientar-se sobre os fatos. O
que ~ certo é que, enquanto foi conservado o agente, a Câmara não teve nada que
opor à execução que o Sr. Chefe de Polícia dava ao decreto que tinha instituído,
novamente, a agência oficial. Assim, correram as coisas, desde 23 de junho de 1863
até 19 de agosto.
Mas, em 19 de agosto, o Sr. Chefe de Polícia declarou ao agente oficial
que estava ou ia ser demitido. E, justamente neste dia, a Câmara municipal suspendeu o voto de confiança que tinha dado ao Sr. Chefe de Polícia, para executar
no matadouro a postura, o decreto! ...
O Sr. Cansanção de Sinimbu - Esta coincidência é bem desagradável!

O SR. OTTONI - E não só suspendeu isso, o que estava em seu direito,
como também suspendeu todas as posturas relativas ao matadouro. Suspendeu a
postura de 1843, que limitava a matança, e deixou o matadouro en-tregue ao tal
comércio livre, que durante três ou quatro anos tinha conservado a carne de 200
a 240 rs. para os consumidores, e para os vendedores, a 2 e a 3 vinténs.
Então, o Governo ordenou que a Câmara municipal recons~derasse a
questão.
Eu já disse em outro lugar, e aqui repito: entendo que a Câmara municipal
está no seu direito, regulando a economia do matadouro, mas regulando:a por meio
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de posturas, que só podem ter execução depois de aprovadas pelo Corpo Legislativo, ou pelo Governo, no caso de serem propostas no intervalo das sessões das
Câmaras. Por conseqüência, a Câmara podia cassar o voto de confiança dado ao Sr.
Chefe de Polícia, mas não suspender as posturas.
Mas, o Sr. Ministro do hnpério entendeu que a tolerância da Câmara, aceitando as instruções do Chefe de Polícia, constituía o direito, e, por isso, declarou
que o Chefe de Polícia continuaria no matadouro, dando as instruções conforme o
direito que a Câmara já tinha admitido. Aqui deu-se o conflito: a, Câmara recusou-se
obedecer, e é sabido que foram suspensos alguns vereadores, fato acerca do qual
não me pronunciei em parte alguma. E nem agora vou entrar nessa discussão.
Somente referirei ao Senado que, procurando-se, sistematicamente, fazer com que
não houvesse sessão da Câmara municipal, evidentemente, por acinte ao MinistéÍ:io,
e tendo-se levantado esperanças de que se convertesse o conflito em questão política, donde viessem grandes resultados, não tive a menor dúvida de comparecer à
Câmara, corno vereador suplente, para dizer a minha opinião, e disse-a de acordo
com o que tenho hoje manifestado. Sem dúvida, a Câmara municipal está em seu
direito, regulando a economia do matadouro. O Governo não pode lá intervir, nem
a polícia, senão por consentimento da Câmara. Mas, reconhecendo eu que era da
mais alta conveniência que se fizesse a experiência da postura que acabava de ser
promulgada, propus que a Câmara, de autoridade própria, renovasse o voto de
confiança dado ao digno Sr. Chefe de Polícia para continuar a ensaiar a execução
da postura, revogada a deliberação que havia suspendido a postura de 1843. A
Câmara aprovou a minha proposta, e, em conseqüência, o digno Chefe de Polícia
continuou a dirigir o matadouro por intermédio de um novo agente que tinha
nomeado, o meu amigo o Sr. Domingos Theodoro de Azevedo e Paiva.
Não foi, Sr. Presidente, urna indicação minha. Mas, o Sr. Chefe de Polícia,
depois de indagações que fez, entendeu- e entendeu muito bem- que não achava
cidadão mais idôneo para fazer um ensaio a respeito da nova medida que tinha
decretado.
Estou ce:rto de que o nobre Senador pela Província do Espírito Santo,
visto que trouxe para o caso essas vozes caluniosas que pessoas assalariadas tinham
assoalhado, não deixará de fazer um requerimento, pedindo que a polícia mande
a esta Casa todos os documentos relativos à agência oficial, tanto no período em
que serviu o Sr. Domingos Theodoro de Azevedo e Paiva, corno no período antecedente.
Por informações que obtive do Sr. ex-Ministro da Justiça, posso dizer,
desde já, ao Senado que tudo quanto repetiu o nobre Senador, a respeito de lucros
fabulosos da agência oficial, é pura fantasia. O primeiro agente, caixeiro do grande
monopolista, em que falou o nobre Senador, serviu dois meses, e parece que não
ganhou senão 2:000$; e faz reclamação perante o Governo de grandes sornas corno
indenização, por ter sido demitido de agente oficial!
O novo agente, o Sr. Domingos Theodoro de Azevedo e Paiva, que se prestou ao Governo, por entender que fazia um serviço aos consumidores e aos criadores, seus com provincianos, e que se prestou a fazer um ensaio depois das maiores
instâncias do Sr. Chefe de Polícia e do Sr. Marquês de Olinda, nunca fazendo
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questão de vantagens e de dinheiro, não terá dúvida de apresentar igualmente todas
as mais contas; contas que trazem todas o visto do Sr. José Caetano de Andrade
Pinto, digno Chefe de Polícia da Corte, cujo caráter repele, como bem disse o nobre
ex-Ministro do Império, as insinuações do nobre Senador, que avaliou, pelas vozes
dos magarefes da imprensa, as rendas da agência oficial. Esses contos e tantos
outros, repartidos com a polícia para pagar eleições, ou com pessoas que o nobre
Senador, talvez por generosidade, não quis nomear.
O que é certo, Sr. Presidente, é que o agente pede a sua demissão há mais
de dois meses, e, só por condescender com o Governo, tem continuado, tendo
porém declarado, por vezes, ao Sr. Chefe de Polícia que lhe marcasse a gratificação
que lhe parecesse pelo tempo que tinha servido, abstração feita da porcentagem
decretada para o ex-agente. O Sr. Domingos Theodoro de Azevedo e Paiva não
entrou na agência oficial por espírito de ganho. E, desde que viu suas puras intenções envenenadas, insistiu pela demissão. Acerca da porcentagem, mantinha-a o Sr.
Chefe de Polícia, deixando ao agente o ônus de comprar grandes pastagens, por
conta da agência, para ter os gados nas imediações da Capital. Era negócio que
estava pendente. Nos dias em que estive na Câmara municipal, cheguei a formular,
de acordo com o Sr. Chefe de Polícia, uma proposta, segundo a qual, abolido
tudo quanto podia parecer monopólio do agente oficial, ficava este, unicamente,
como moderador, para não entregar à discrição dos monopolistas os boiadeiros e
invernistas. Mas, sendo um simples vereador suplente, e tendo aparecido o proprietário, não foi adiante o meu projeto, que se acha, desde então, em poder do Sr.
Chefe de Polícia.
No entanto, apesar de serem ininhas as idéias acerca da agência oficial, o
que o Senado pode avaliar a vista do exposto; como o meu aparecimento na Câmara
municipal desmanchasse alguns projetos que, sob a base da resistência da Câmara
municipal, se tinham feito; como a minha proposta para de novo votar-se que o
Sr. Chefe de Polícia fosse encarregado de ensaiar, no matadouro, a execução da
portaria decretada ofendesse grandes interesses, não admiram as injúrias, em prosa
e verso, que o nobre Senador trouxe para a Casa. Mas, ele há de explicá-las convenientemente em ou tia ocasião, visto que hoje aqui não aparece.
O que a respeito desta questão tenho dito fi-lo, principalmente, para
chamar a atenção do Governo para os interesses dÓs consumidores do Rio de Janeiro, e criadores de Minas. Está, felizmente, demitido o agente oficial· que tanto
incomodou o nobre Senador pela Província do Espírito Santo. Estão satisfeitos os
interesses legítimos do comércio livre, que escrevia no Jornal do Commercio que a
nova agência oficial era uma calamidade, e que havia de produzir.grandes males,
prejudicando a emigração para o nosso País. É uma das acusações que se fez à agência oficial, donde se vê qual é a natureza dos interesses ofendidos, de que se fez
órgão o nobre Senador, que, a meu respeito, hei de obrigar a ser mais explícito.
Quanto aos anônimos, pretendo continuar a entregar ao desprezo calúnias e caluniadores. O nobre Senador disse que o agente oficial, esse homem que reparte dinheiro
com a polícia e com mais alguém, tinha feito, antecipadamente, um contrato dos
miúdos, por seis meses, o que importa talvez um contrato de 200:000$ ou mais; e
que, ainda sendo demitido, ficava gozando dessa larga pitança, porque se haVia de
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fazer bom esse contrato. Eu conheço muito o Sr. Domingos Theodoro de Azevedo
e Paiva, ...
O Sr. Cansanção de Sinimbu- Muita gente o conhece.

O SR. OTTONI - ... para dizer que isto é uma calúnia. Ele era incapaz de
ligar o Governo ou seus sucessores a um contrato desta ordem.
O Sr. Cansanção de Sinimbu - É, de certo, incapaz de qualquer coisa que

desaire.
O SR. OTTONI - Sem dúvida alguma; foi mais uma calúnia de que o nobre Senador se fez órgão. _O agente oficial foi anteontem demitido.
O Sr. Cansanção de Sinimbu - A instâncias suas, muito repetidas.

O SR. OTTONI- Há mais de dois meses que se despede, díariamente, e o
nobre Senador pode sossegar aos amigos, de quem foi órgão, assegurando-lhes que
não terão prejuízos no negócio dos miúdos ...
Sr. Presidente, eu tinha de considerar, ainda, outros assuntos, mas a hora
está muito adiantada. Tenho receio de abusar da bondade de V. Exa. e dos colegas
que ainda me ouvem, e, por isso, reservarei para outra ocasião os pontos sobre que
ainda desejava falar. Não posso, porém, deixar de levantar minha débil voz em
defesa da Província de Mato Grosso, e, especialmente, dos meus amigos políticos
que ali me honraram e ao nobre Senador que, dignamente, representa aquela
província nas últimas eleições.
Entendo que a maioria do corpo eleitoral da Província de Mato Grosso foi
tratada com injustiça pelo nobre Senador que se senta à direita de V. Exa., o honrado ex-Presidente daquela província. Referindo-se a sua última presidência, e
fazendo o histórico dela, desde o momento de sua nomeação e dos cumprimentos
que foi fazer ao Chefe do Estado para agradecer-lhe aquela prova de confiança, que,
aliás, o nobre Senador permitirá que eu lhe diga que era só do Ministério ...
O Sr. Ferreira Penna- Eu responderei depois.

O SR. OTTONI - O nobre Senador, tendo de repelir uma ofensa verdadeira ou suposta que acreditava ter~lhe feito o Sr. Joaquim Raimundo ·de Lamare,
e comemorando as eleições de senador, que tiveram lugar quando o nobre Senador
era ainda Presidente, disse que o Sr. Joaquim Raimundo de Larnare só tinha tido
nove votos para senador, porque, na ocasião da eleição, ainda não tinha chegado à
província a notícia de que ele era Ministro.
O Sr. Ferreira Penna -Perdoe-me, não me enunciei nestes termos.

O SR. OTTONI- Se V. Exa. quiser repetir o que disse ...
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O Sr. Ferreira f'enna (ao Sr. .Pres1den te) - v . .txa. aa 11cença:
O Sr. Presidente - Tem a palavra.
O Sr. Ferreira Penna - Eu referirei, apenas, um fato. O Sr. Joaquim
Raimundo de Lamare, Deputado da Província, tendo entrado para o Ministério
da Marinha, fato de que ainda não havia notícia na província, teve nessa eleição
nove votos, somente. Eu não disse que ele tivera somente nove votos, porque
não constava, na província, a sua entrada para o Ministério da Marinha. Cuido
que, me exprimindo deste modo, não ofendi em nada a Província de Mato Grosso,
especialmente, ao corpo eleitoral. Entrarei depois em mais amplas explicações.
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, creio que não entendi mal. Tirei um
corolário muito lógico. Pelo menos das palavras do nobre Senador, muitos poderão
deduzir que S. Exa., contra suas intenções, fazia aos eleitores da Província de
Mato Grosso a injustiça de acreditar que o Sr. Joaquim Raimundo de Lamare não
teria obtido, somente, nove votos se acaso a notícia de que ele era Ministro tivesse
chegado a Mato Grosso, antes da eleição,
O Sr. Ferreira Penna - Esta ilação corre por conta de V. Exa.
O SR. OTTONI- É contra esta dedução que se pode, muito·naturalmente,
tirar das palavras do nobre Senador que eu protesto. O fato da eleição feita sob a
presidência do nobre Senador o demonstra da maneira mais evidente que é possível.
Se, acaso, os eleitores de Mato Grosso se dirigissem por influência da autoridade, o
nobre Senador teria sido servido, e o meu nome não teria entrado na lista tríplice de
senadores, porque o nobre Senador não negará que empregou esforços, esforços
decorosos, sem dúvida - nada tenho a estranhar-lhe a respeito -, para que o meu
nome fosse arredado da lista. E, se o nobre Senador não conseguiu o seu intento,
não tem o direito de fazer crer que o Sr. de Lamare, na qualidade de Ministro, havia
de conseguir mais votos. Por conseguinte, me parece que o fato, simplesmente, de
ter sido o meu humilde nome incluído na listatríplice, não sendo eu Ministro e não
estando nas boas graças do nobre Senador -não quer dizer que S. Exa. me tivesse
má vontade, mas só que me fez oposição, que eu sou o primeiro a justificar e a
louvar, porque, na sua posição, o nobre ex-Presidente não podia aplaudir a minha
eleição, e mesmo era natural desejar arredá-la -, esse fato, porém, prova que os
dignos eleitores da Província de Mato Grosso, especialmente, os do partido que
me honrou com os seus votos, não se deixam levar pelas autoridades, mas antes
obedecem' à sua consciência e às suas simpatias. Creio que o nobre Senador por
Mato Grosso não deixará de abundar comigo nestas idéias.
O Sr. Paranhos - Apoiado!
O SR. OTTONI- Por ora, paro aqui, Sr. Presidente.
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SOBRE O PROGRAMA DO PARTIDO PROGRESSISTA

Sessão de 7 de junho de 1864
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, nem sempre o corpo pode seguir os ditames do espírito; nem sempre querer é poder; às forças físicas nem sempre correspondem a melhor vontade. É por este motivo, Sr. Presidente, que eu não tenho
tomado parte nos debates do Senado. Minha saúde não o tem permitido. Ainda o
voto de graças, em resposta à Fala do Trono, passaria sem a menor observação
minha, para obedecer às prescrições da Medicina, se, acaso, um dever imperioso me
não chamasse à tribuna, em vista, especialmente, do apelo, quase nominal, que me
dirigiu o nobre ·Senador por Goiás.
Sr. Presidente, bem que novo nesta Casa, eu compartilho com os meus
nobres colegas o desejo de ver o Senado colocado na altura em que a Constituição
o colocou, gozando daquela influência e preponderância que a Lei fundamental
lhe concedeu. Mas, Sr; Presidente, para que possamos ter direito de exigir dos mais
o que nos pertence, é preciso, primeiramente, que aos outros restituamos o que lhe
houvermos tomado.
Sr. Presidente, o nobre Senador por Goiás alegou nesta, como em outras
discussões, o privilégio que tem o Senado, tanto como a outra Câmara, de intervir
na política do País; mas é preciso que sejamos francos. Como o Senado intervém,
atualmente, na política do País? O nobre Senador e a maioria da Comissão do voto
de graças, evidentemente, representam uma opinião poderosa que largos anos tem
dominado o País e que, entretanto, recusa o seu apoio ao atual Gabinete, e desejaria manifestamente vê-lo substituído. Entretanto, a maioria da Comissão de resposta à Fala do Trono apresenta-nos uma proposta em que, como disse um nobre
Senador pela Bahia, só mediante reservas mentais se pode, na tribuna, qualificar
como uma resposta de oposição. Por que não seria mais explícita a Comissão de
resposta à Fala do Trono? Por que não falaria ao Trono com aquela franqueza e
lealdade que a tão nobres caracteres convém?
Sr. Presidente, a Comissão não o fez, porque as censuras mais claras, mais
manifestas, que em outro documento análogo apareceram, na última sessão, não
tiveram a menor influência sobre a vida ministerial. A Comissão já sabia que,
apesar de o Senado poder e dever fazer política, não tem força para derrubar o
Gabinete.
O Sr. Silveira da Motta -Nem queremos isso.

O SR. OTTONI- Nem queremos, diz o nobre Senador, mas é uma aspiração que transpira das suas opiniões. É urna aspiração que o nobre Senador devia
ter, e que transpira dé tudo quanto dizem muitos nobres senadores.

773

Entretanto, Sr. Presidente, enquanto os nobres senadores inculcam ter
nesta Casa uma maioria, que, aliás, ainda não se revelou, não podem desconhecer
que o Gabinete tem tido, na outra Casa do Parlamento, uma maioria que o sustenta,
que o apóia vivamente.
O Sr. Silveira da Motta - Um pouco desfalcado.

O SR. OTTONI- E, portanto, dada a hipótese de que os nobres senadores
representem a maioria do Senado, o que, como já disse, não está verificado, dar-se-ia
um conflito entre as duas Câmaras, e este conflito eu creio que someri\e se poderia,
regularmente, resolver mediante a fusão das Câmaras, realizada por motivo de
qualquer projeto sobre que houvesse discordância. É desta maneira, Sr. Presidente,
que o Senado podia, regularmente, intervir com a força de suas luzes, suprindo. o
número para modificar a política e o Governo do País. Mas, confiscado como foY:.o
direito de fusão, estando ele dependente, pela inteligência que se tem dado, da
vontade da Câmara a quem ela é requerida, o conflito subsiste e o resultado é uma
das Câmaras ficar sem aquela interferência que a Constituição quer que tenha nos
negócios do País.
Apliquemos o que acabo de dizer à questão que mais ou menos censuras
tem provocado de alguns nobres senadores. Falo dos decretos de 30 de dezembro
de 1863.
A Câmara quatrienal já se manifestou a respeito destes decretos. Pelo
menos declarou que não acusaria os Ministros. Por esse motivo e, depois do Ministério atual ter feito seus - neste ponto concordo com o nobre Senador por Goiás e
outros que assim se têm enunciado - esses decretos, a Câmara dos Deputados
continuou a dar-lhes seu apoio. Portanto, a questão ali está resolvida. Não o está,
porém, nesta Casa, porque os nobres senadores que iniciaram medidas a este respeito recuaram e fizeram retirar da discussão as propostas que haviam feito.
Se, acaso, a proposta do nobre Senador, reprovando os decretos de 30 de
dezembro, tivesse o apoio desta Casa, e, se remetida à Câmara dos Deputados, fosse
ali emendada, em sentido inteiramente oposto às opiniões dos nobres senadores; se
o Senado tivesse o direito de reclamar a fusão, para o caso de não aprovar a emenda
da outra Câmara, aí, tínhamos nessa fusão o meio regular para solvermos a questão.
O Sr. Silveira da Motta - Sim, Senhor.

O SR. OTTONI- Mas, não temos esse meio regular, e por quê? Porque se
tem estabelecido que o direito de fusão não é obrigatório para a Câmara de que é
requisitada.
O Sr. Silveira da Motta - Não se segue que seja recusada.

O SR. OTTONI - Por isso, Sr. Presidente, dizia eu que o Senado perde,
assim, de sua preponderância. Perde, porque recusa ao outro ramo do Poder Legislativo direitos que estão consagrados na Constituição, segundo minha humilde
opinião.
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O Sr. Silveira da Motta - Quem assegurou ao nobre Senador que não
teríamos fusão?
O SR. OTTONI - Pediríamos a fusão, mas a outra Câmara, pelo prinCipiO que esta estabeleceu, estaria no direito de recusar, e eu não queria que a
Câmara dos Deputados tivesse o direito de recusar ao Senado a fusão, em um
caso destes.
Sr. Presidente, o que se dá a respeito deste caso se dá a respeito de muitos
outros. Os nobres senadores pertencem a uma velha Escola parlamentar, que negava
pão e água às administrações que não mereciam seu apoio.
O Sr. Silveira da Motta- Qual é ela?
O SR. OTTONI - É a velha Escola parlamentar de 1836. Segundo as
tradições dessa escola, os nobres senadores deveriam, nas questões anuais, manifestar francamente suas opiniões. Eu não creio que o Senado, por um dever moral,
filho de sua posição e dos altos interesses que estão confiados à sua guarda, pudesse,
em caso algum, recusar seu voto às leis anuais do imposto e da força, mas poderia
estabelecer emendas em que seu antagonismo com o Gabinete estivesse bem pronunciado; e, mediante a fusão, intervir, como digo, para a queda do Gabinete,
porque bem se vê que, em muitos casos, uma maioria considerável do Senado com
uma minoria mais forte da Câmara dos Deputados poderiam fazer propender a
maioria na Assembléia-Geral; em favor do Senado.
Portanto, Sr. Presidente, eu insisto nas primeiras palavras com que comecei o meu discurso: é preciso que cedamos ao outro ramo do Poder Legislativo
as suas prerrogativas, relativamente à fusão, para que, usando nós do mesmo direito
que tem esse outro ramo, possamos fazer com que o Senado intervenha, como
pode devidamente intervir, na política do País.
Mas, Sr. Presidente, não foi, propriamente, para discutir o voto de graças e
esta questão, que fui trazido à tribuna. Fui chamado, especialmente, por ocasião
de aludir-se a um projeto de programa do Partido Progressista de que deu notícia
anteontem o seu honrado autor, o nobre Senador pela Bahia, e que ontem leu,
integralmente, o nobre Senador por Goiás.
Evidentemente, há, a respeito das asseverações que, na Casa, se trocaram
sobre este objeto, algum equívoco.
O Sr. Silveira da Motta - Muito bem.
O SR. OTTONI - Eu estava e estou, ainda hoje, na persuasão em que
manifestou achar-se o nobre autor daquele projeto. Entendi que ele não tinha
sido ...
O Sr. Silveira da Motta - Aceito.
O SR. OTTONI - ... definitivamente aceito. Não é possível, está claro,
que eu recuse a informação do nobre Senador pelo Rio Grande do Norte, quando
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diz que aquele programa fora aprovado em sua casa. Mas, como bem diz o nobre
Senador pela Bahia, não tendo o programa tido publicidade, não tendo sido levado
à imprensa, e tendo sido publicados outros programas de diversas frações do partido, sem referência a este programa geral, o certo é que o programa, não digo que
não tivesse sido aprovado, mas que não tenha sido devidamente promulgado ...
O Sr. Visconde de Jequitinhonha - E sancionado.
O SR. OTTONI -- ... e, por conseguinte, não era lei do Partido Progressista.
O Sr. Visconde de Jequitinhonha - Falta-lhe a sanção.
O Sr. Silveira da Motta -V. Exa. não sabia dessa reunião?
O SR. OTTONI- O nobre Senador pergunta se eu não sabia dessa reunião.
Eu me explicarei na continuação do meu discurso, justificando as objeções que tive
a honra de fazer em uma das reuniões a que assisti, e em que o projeto se discutiu.
Objeções por virtude das quais me julguei inibido de poder dar minha aceitação ao
projeto.
Mas, antes de entrar nesta questão, V. Exa. me permita que eu explique
minha posição na legislatura transata, como Deputado à Assembléia-Geral.
Depois de largos anos de ausência, senão inteiramente da política, ao
menos do Parlamento, eu tive de solicitar um mandato dos eleitores do 2? distrito
da minha Província; e, apesar de que me explicasse perante meus honrados comprovincianos, de uma maneira um tanto extensa, todavia formulei, em ep11ogo, minhas
aspirações em termos muito resumidos. Imitei ou pratiquei o mesmo que depois vi
praticado pelo nobre Presidente do Conselho do Gabinete de 2 de março de 1861
que, aparecendo perante as Câmaras, ofereceu como programa de sua administração
os seus antecedentes. O que fez o nobre Senador foi o que eu fiz: fê-lo perante as
Câmaras, fi-lo perante os eleitores de minha Província. Ofereci o meu passado
como programa da minha vida futura, no Parlamento.
O Sr. Silveira da Motta- O Sr. Nabuco não quer elementos históricos.
O SR. OTTONI - Mas, Sr. Presidente, eu reconheci nesta manifestação
que fiz aos dignos eleitores do 2? distrito da Província de Minas Gerais, que as
aspirações do Partido Liberal, que é sempre um e o mesmo, deviam, na atualidade,
limitar-se restritamente aos pontos mais importantes, os mesmos que, como tal,
considerou o nobre Senador pela Província da Bahia, autor do projeto de programa
do Partido Progressista. Eu comprometi-me a empregar meus pequenos esforços
para que as garantias individuais do cidadão se tornassem uma verdade, para que
reconquistássemos a liberdade prática de que nos tinha privado a Lei de 3 de
dezembro de 1841, e suas auxiliares. Assim, minha posição na nova legislatura me
obrigava, primeiro que tudo, a ocupar-me desses grandes interesses, a lhes dar preferência a tudo quanto se pudesse qualificar como aspirações vagas e indefinidas de
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idéias e liberdades políticas que, aliás, seriam o resultado das liberdades individuais, que eu entendia que devíamos procurar reconquistar.
Chegado à tribuna, Sr. Presidente, é sabido que me achei, apenas, com 23
ou 24 correligionários das mesmas idéias de outrora. Éramos 24 ou 25 deputados
que, segundo a frase comemorada pelo nobre Senador pela Província de Goiás,
poderiam ser apelidados históricos.
O Sr. Silveira da Motta- Representantes do elemento histórico.

O SR. OTTONI - Éramos, na Câmara, os representantes do elemento
histórico do Partido Liberal.
Ora, esse número, Sr. Presidente, indicava, suficientemente, que por nós
não poderíamos realizar nossas idéias. E, então, aí estão os Anais para que hoje se
tem tanto apelado, aí estão os Anais. Eles, que digam quais foram as nossas aspirações. Não tivemos ambição de poder, não procuramos obter o Governo que não
nos podia competir, estando, assim, em minoria. Mas, dissemos que qualquer das
frações da Câmara, que se achasse com forças para dotar o País com as reformas
em que todos estávamos de acordo, como muito bem disse o nobre Senador pela
Província de Mato Grosso que hoje falou, podia contar conosco, porque estaríamos
prontos a dar apoio a qualquer Ministério que quisesse realizar essas idéias. As
minhas palavras, na sessão de 16 de agosto de 1861, V. Exa. permita que eu as
reproduza no Senado (lendo):
"O SR. OTTONI - Sr. Presidente, desde os primeiros dias desta
sessão que eu manifestei, solenemente, a intenção em que estava, como
ainda estou, de dar apoio a este ou a qualquer outro Gabinete que
queira e possa reformar a Lei de 3 de dezembro de 1841, na parte em
que ela confiscou os direitos e as liberdades do cidadão brasileiro.
Apenas publicada a Lei de 3 de dezembro, alguns de seus· autores
mais proeminentes reconheceram que tinham errado o alvo. Chefes do
partido parlamentar que, em 1837, como tal havia subido ao Poder,
acreditaram que, fabricando uma máquina que garantissse a onipotência
do Ministério, seriam chefes perpétuos deste País. O 2 de fevereiro de
1844 deu-lhes um notável desengano. Deslocadas as altas posições, a
Lei de 3 de dezembro e as suas análises deixaram fora do Parlamento
todos esses grandes vultos que ainda não estavam acastelados no Senado.
Mostraram as ocorrências que se seguiram ao 2 de fevereiro de 1844
que a lei garantia a onipotência do ministério, quaisquer que fossem os
ministros, e que, por conseguinte, deslocado um ministério, um outro,
não importa os nomes de seus membros, aí vinha onipotente.
O primeiro estadista que isto reconheceu foi o falecido Sr. Bernardo
Pereira de Vasconcellos, que propôs a revogação da Lei de 3 de dezembro logo em 1845.
Depois da tentativa do Sr. Vasconcellos veio a do Sr. Galvão, e imediatamente a do Sr. Limpo de Abreu, todas infrutíferas.
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Depois do Sr. Limpo de Abreu veio o Sr. Fernandes Torres, depois o
Sr. Pimenta Bueno e o Sr. Nabuco, enfim uma série de ministros declarando todos que a Lei de 3 de dezembro era uma lei de guerra e de
ocasião, e propondo a sua reforma; mas há não sei que embaraço misterioso que não consente em tal reforma.
Eu tenho explicado estas dificuldades pelo fato de que a Lei de 3 de
dezembro dá onipotência ao ministério, anulando o sistema representativo, e por isso dizendo sempre que ela não seria reformada, que não
haveria ministério que pudesse reformá-h!.
Mas, poderemos nós continuar a viver com o nome de nação livre,
inculcando que temos sistema representativo, predominando, entretanto, a Lei de 3 de dezembro? Não o posso compreender."

e

H se vê, pois, Sr. Presidente, que na Tribuna me mostrei fiel ao programa
com que me havia apresentado aos eleitores do 2? distrito da minha província. Eu
já disse, e neste meu discurso se declara, que eu e meus amigos políticos oferecíamos todo o nosso apoio a qualquer ministério que pretendesse restituir as garantias
individuais aos cidadãos confiscadas por essa e outras leis de ocasião que foram
decretadas.
O nobre Senador pela Província de Mato Grosso nos disse que isso era uma
necessidade geralmente reconhecida,. e que todos estavam dispostos a entrar no caminho dessas reformas.
Mas, Sr. Presidente, o Partido Conservador na outra Câmara se dividiu logo
em princípio da passada legislatura. V. Exa. sabe que o Sr. Conselheiro José
Antonio Saraiva e o Sr. Conselheiro Antônio Coelho de Sá e Albuquerque retiraram-se do Gabinete de 2 !ôle março de 1861, autorizando pelo menos as ilações que
tiramos· imediatamente à sua retirada, e é que o faziam porque o ministério se havia
deixado dominar por um exclusivismo que já era fora de razão e que, segundoa
frase da época, tinha levantado a bandeira vermelha. É certo, Sr. Presidente, para
ser justo devo repeti-lo, que em substituição ao Sr. Conselheiro Saraiva vi entrar.
para o Gabinete um distinto cidadão que há muitos anos e aínda hoje, pelo que tem
declarado nesta tribuna, parece estar como eu profundamente convencido de que as
garantias individuais do cidadão estão confiscadas; que é preciso fazermos com que
o sistema representativo seja uma verdade, contribuindo para eleições verdadeiras, e
para que cesse o abuso da prisão arbitrária, e os outros filhos dessas leis excepcionais.
Mas a este nobre colega disse eu, na ocasião, em que ele generosamente se
sacrificava, entrando para um ministério que não estava nas suas idéias; e, se acaso
confrontarmos as opiniões que tem professado há tantos anos este digno Senador
com as que tinha manifestado na tribuna o ministro que se havia constituído a
alma da política do gabinete, o nobre Ministro da Justiça daquele Çabinete, reconhecer-se-á que antagonismo profundo havia entre o nobre ex-Ministro do hnpério,
sucessor do Sr. Saraiva, e o seu colega Ministro da Justiça.
Demais, Sr. Presidente, havia uma circunstância que não podia deixar de
marcar a predileção dos liberais, na escolha do grupo a que se deveriam de prefe-
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rência associar. A verificação de poderes, Sr. Presidente, foi o farol que nos orientou
quanto ao espírito de justiça que distinguia os dois grupos conservadores, em que a
Câmara se havia repartido. Consultem-se também os Anais e ver-se-á que, justiça
aos proscritos fizeram-na, com sacrifício da benevolência do Gabinete e dos seus
amigos, os que desde então ficaram conhecidos como os conservadores-moderados.
O Sr. Paranhos - Mas o que é verdade é que o Gabinete se absteve comple-

tamente das discussões.
O SR. OTTONI- Não sei até que ponto eu iria, iria muito longe, se tratasse de averiguar isso, mas fatos não me faltariam para contestar a proposição do
nobre Senador. O certo é que alguns dos que vingaram medi.mte os esforços do
Partido Liberal e dos conservadores-moderados, representados na Câmara, também
tiveram o beneplácito do Governo. Até aí, admito.
O Sr. Paranhos - V. Exa. faz a mesma distinção quanto aos que votaram
contra as eleições da Paraíba?

O SR. OTTONI- O nobre Senador interrompe o fio do meu discurso, e
eu lhe agradeço, até certo ponto. As eleições da Paraíba? O nobre Senador, porventura, examinou os documentos relativos às eleições da Paraíba?
Sr. Presidente, estou profundamente convencido de que são as últimas
eleições da Província da Paraíba, bem como as eleições últimas do Ceará que
especialmente demonstram muito terreno tinha ganho o Partido Liberal, em todo
o Império. As eleições da Paraíba, Sr. Presidente - e isto será para responder às
acusações de reação, que tão repetidas têm sido nesta Casa -, as eleições da Paraíba
são o produto dos esforços do Partido Liberal, entregue aos seus poucos recursos
contra a pressão oficial. As eleições da Paraíba, como as eleições do Ceará, foram
feitas em oposição aos delegados do Governo, que empregaram todos os esforços
para que os adeptos da política decaída, em 24 de maio de 1862, trouxessem
duplicatas, que· exprimissem, antes, a vontade dos presidentes e da polícia, do
que a vontade daquelas duas províncias.
Na Província da Paraíba, há um fato, sobretudo, que revela até que ponto
eram e são legítimas as eleições, que, como tal foram decretadas e reconhecidas
pela Câmara dos Srs. Deputados. Entre os documentos justificativos que foram
presentes à Câmara, vem um relatÓrio do ex-Presidente em que, com o· maior
desembaraço, S. Exa. confessa que propusera conceder ao Partido Liberal o 2? distrito, e, por amor da paz, dar-lhe mais um lugar no 1? distrito, e que os liberais
recusaram a transação proposta. Ora, Sr. Presidente, para que um partido proscrito há 14 anos, como era o Partido Liberal, na Paraíba, pudesse recusar ao Presidente da Província uma transação que faria eleger, mansa e suavemente, a maioria
da deputação, ficando, somente, dois lugares aos seus antagonistas, era preciso
que muita força tivesse esse partido, e é o que se deu. Em todo caso, eu posso
asseverar ao meu nobre colega que, se acaso examinasse, como eu examinei, tendo,
ainda. a honra de sentar-me nas cadeiras da Câmara dos Srs. Deputados, os do-
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cumentos que justificaram aquela eleição, estou certíssimo de que havia de votar
pelo parecer elaborado pelo nobre Ministro do Império, concluindo pela legalidade
dos diplomas aprovados, que legais são e legais foram declarados pela Câmara dos
Srs. Deputados.
O Sr. Paranhos - Mas, neste caso, estou de acordo com o Sr. Conselheiro
Saraiva.
O SR. OTTONI - Não examinou.
O Sr. Silveira da Motta- Então, nesta parte, dormitou Homero ...
O Sr. D. Manoel- Discrepou.
O SR. OTTONI - Voltando, porém, ao fio do meu discurso, reconhecidas as boas intenções dos conservadores-moderados, em relação aos liberais, a liga
estava feita, como estaria feita com a fração que já tinha o Poder, se ela se mostrasse
mais justa na verificação dos Poderes e menos exclusivista. Estava feita, pois, a liga
e as condições da nova organização, as condições da situação que decorria, naruralmente, deste fato estavam formuladas.
O nobre Senador pela Província de Mato Grosso - não me cansarei em
repeti-lo - acaba de nos dizer que a aspiração a respeito das reformas, para garantia
da liberdade prática, era geral. Então, para que se fez esta liga? Para satisfazer a uma
aspiração que era geral, tanto da parte dos liberais como dos conservadores. Tão
sincera era esta minha única aspiração que o nobre Presidente do Conselho, então
muito digno deputado pela Província do Paraná~ começando a fazer oposição ao
emperramento político do Ministério de 2 de março de 1861, e mostrando escrúpulos, que eu louvei e louvo ainda, em vista das prevenções que existiam a respeito
do indivíduo que ora fala, disse na tribuna, para se resguardar das selas que, do lado
do Ministério, o estavam assaltando: "Eu não quero dizer que hei de ir aonde está
o Sr. Ottoni ... ". Eu repliquei, como se pode ver dos Anais: "Mas eu irei para onde
está V. Exa.". E honro-me muito de ter para lá caminhado. Fui, e os meus amigos,
pedir ao nobre Presidente do Conselho, pedir aos seus colegas moderados que
dispusessem do apoio dos liberais, uma vez que fizessem passar as reformas das
leis excepcionais que, há tanto tempo, oprimem o Brasil.
Sr. Presidente, segundo a composição, destacou-se da maioria conservadora que apoiava o Gabinete, um grupo inteligente e valioso pelos seus talentos, aptidão e honestidade uma vez que esta maioria que estava no poder e se
chamava bandeira vermelha, não podia continuar a governar o País. É o de que
ficaram convencidos, perfeitamente, os nobres ex-Ministros e seus correligionários,
e adversários. Assim, legitimamente, apelaram para a Coroa, pedindo a dissolução.
Mas a dissolução não era lógico que a tivessem os nobres ex-Ministros. Não podiam
ser imparciais espectadores, como cumpria, do pleito eieitoral que provocavam.
Por conseqüência, sucedeu o que naturalmente devia suceder: os nobres Ministros
não puderam obter a dissolução da Câmara dos Srs. Deputados.·
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Mas, o nobre Senador por Goiás disse-nos que o nobre Senador pela
Província da Bahia, hoje Presidente do Conselho, não devia aceitar a missão de
formar um novo Gabinete, quando nem tinha maioria, nem a certeza de poder
obter a dissolução dll Cámara; e que, de fato, não tinha maioria, porque uma
votação três dias depois assim o revelou.
O Sr. Silveira da Motta - E já devia saber antes.
O SR. OTTONI - Eu creio que devia saber, antes, o contrário. Entre o
grupo, que havia ficado fiel ao Ministério, bem se sabe que havia grande número
de empregados de confiança, um grande número dE: deputados que, muito honestamente. nutrem a convicção constante de que o Governo marcha sempre bem e
que, por isso, lhe dão o seu apoio. Por conseqüência, muito logicamente, concluiu o nobre Presidente do Conselho que deveria ter, além do grupo que havia
derrocado o Gabinete anterior, essa parte flutuante de todas as Câmaras que,
talvez injustamente, se denomina ventre em algumas, e que acompanha todos os
governos.
A razão por que esta presunção do nobre Presidente do Conselho não
se verificou está na consciência de todos. Sabe-se, Sr. Presidente, que houve um
contrato escrito, cuja íntegra não foi publicada e que seria muito conveniente
que o nobre Senador pela Província de Goiás, que aqui nos trouxe o projeto de
progran1a do Partido Progressista escavasse, fambém, e produzisse no Parlamento.

O Sr. Silveira da Motta - Qual é'7
O SR. OTTONI - Um contrato. ou, como melhor se deva em direito
chamar, celebrado, não sei perante que tabelião, ·mas que o foi nas águas-furtadas
da Câmara dos Deputados, no dia em que fez-se a questão de Gabinete, e pelo
qual obrigou-se, pela sua assinatura, a votar contra o Ministério, na questão de
Gabinete um grande número de deputados.
O Sr. Sih1eira da Motta - Eu não sabia.
O Sr. D. Manoel- Eu também não sabia.

O Sr. Silreira da Motta - Nem o Sr. D. Manoel sabia.
O SR. OTTONI - Pois, o nobre Senador procure informar-se, que fará
uma escavação preciosa.
Por conseguinte, a não ser o contrato celebrado nas águas-furtadas da
Cámara dos Deputados, o Ministério teria maioria, mas não teve e muito logicamente retirou-se do Poder. Não se seguiu como também parecia lógico a dissolução da Câmara, ...
O Sr. Silveira da Motta - Esta é que é a questão.
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O SR. OTTONI - ... mas que ela mais tarde ou mais cedo teria lugar,
estava demonstrado pelos antecedentes.
Das duas grandes frações que havia na Câmara e que quase .se equilibravam, nenhuma podia sustentar-se. No intervalo de 4 dias, ambas se acharam
em maioria e em minoria. Como, com qualquer delas, se havia de ensaiar uma
outra combinação? Porventura, na fração que apoiava o Ministério de 2 de março
de 1861, haveria cavalheiros mais dignos do que aqueles que estavam à frente do
Governo? Estou certo de que não, e o mesmo digo a respeito do Ministério de
24 de maio. Se os cavalheiros que procuravam governar o País, durante 4 dias,
não eram aptos, nenhum dos outros como tal se considerariam.

O Sr. Silveira da Motta -Não é esta a questão.
O SR. OTTONI - Pela parte dos liberais, não tendo eles, desde o princípio, senão a minoria de 25 votos, declararam ao nobre Presidente do Conselho,
quando foi chamado a organizar:esse Gabinete, que foi organizado parlamentarmente, declararam - digo -que não desejavam tomar parte alguma nessa organização, mas que lhes ofereciam o seu apoio, e julgamos mesmo que, de preferência,
devia-se compor o Gabinete com os conservadores moderados. Foi depois da insistência da parte do nobre Presidente do Conselho que, então, todos se puseram à
disposição de S. Exa. Portanto, já se vê que nem um nem outro grupo podia formar
um Gabinete que estivesse em melhores condições para governar. O que se seguiu?
Parecia dever seguir-se que, com aquela Câmara, era impossível um Ministério
regular. Mas surgiu o Ministério de 30 de maio de 1862 ...

O Sr. Silveira da Motta - Que teve maioria - seria isto,- também, efeito
das águas-furtadas?
O SR. OTTONI - Se, então, foi alguém às águas-furtadas, ignoro; os liberais, não. Qualquer, porém, que fosse o vício de origem que se notou no Ministério de 30 de maio, no momento de seu primeiro aparecimento nas Câmaras, e
que se notou, unicamente, por parte de um distinto membro do Partido Liberal,
o certo é que as manifestações do Sr. Marquês de Olinda, Presidente do Conselho,
tranqililizaram toda a Câmara, e, por consenso unânime, ele e todos os seus colegas
foram aceitos.
Estava, pois, sanada qualquer nulidade de origem. O Sr. Marquês de
Olinda não se tinha enganado, quando se julgou com forças para organizar um
Gabinete que obtivesse o apoio das Câmaras, porque este lhe foi dado. E, então, o
Ministério evidentemente conquistou foros de Ministério parlamentar.
Se disse que o Sr. Marquês de Olinda não foi bastante explícito nas suas
declarações, perante o Parlamento, e queixas amargas do lado dos conservadores,
exaltados ou puritanos - ou como melhor se deva chamar - queixas, digo, da
parte destes senhores têm aparecido na tribuna e na imprensa. Mas, Sr. Presidente,
houve manifesto equívoco, não compreenderam ...
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O Sr. Silveira da Motta - Falta de inteligência!

O SR. OTTONI - Perdão: em 1? lugar, o Sr. Marquês de Olinda foi rnuito
explícito, oferecendo, também, os seus precedentes ...
O Sr. Silveira da Motta- Ah!

O SR. OTTONI - Mas, eu já disse nesta Casa que o precedente mais
recente, o precedente da véspera, que devia estar mais diante dos olhos de toda a
Câmara, estava no discurso do Sr. Marquês de Olinda, três dias antes, nesta tribuna,
declarando que o Senado devia apoiar o Ministério de 24 de maio, dando-lhe seu
apoio sem restrição e declarando mesmo, como uma das razões, que achava conveniente apoiar-se o Gabinete para evitar os males de uma dissolução.
Mas, o Ministério de 30 de maio não subiu ao Poder com as intenções que
lhe emprestaram os nobr;es senadores e a sua imprensa, e que talvez, só, afinal,
tivessem algum pequeno fundamento. Eu posso referir-me, por exemplo, às províncias de· Minas e Rio 'de Janeiro. Depois de encerradas as Câmaras, a Província
do Rio de Janeiro ficou, ainda, muitos meses entregue ao domínio conservador-puritano do Sr. Bello, e foi somente em 1863 que o Ministério, depois das repetidas
agressões dos correligionários do Sr. Bello, depois de acintes do próprio Sr. Bello,
o demitiu.
Na Província de Minas, é certo que foi demitido o Sr. Conselheiro José
Bendo da Cunha Figueiredo, porém, não só durante os trabalhos das Câmaras,
mas ainda depois de encerrados, a Província esteve exclusivamente entregue ao
partido dominante do Ministério de 2 de março de 1861. Queixas, as mais amargas,
havia contra o Sr. J. C. T. da Motta, cidadão, aliás, muito respeitável, muito digno,
mas aferrado por extremo às suas opiniões, e que queria, por todos os modos, dar
ganho de causa a seus 3liados políticos. A exageração da Vice-presidência do Sr.
T. da Motta foi a tal ponto que reintegrou as autoridades policiais da vila de Itajubá,
demitidas pelo Sr. Pires da Motta, dois anos antes, por terem sido convencidas de
haverem, individualmente, tomado parte no espancamento da mesa eleitoral da
freguesia, em 1861, e cuja reintegração deu lugar a uma inqualificável cena de
escândalo. Foi diante de'sse desacato que o Ministério acordou, reconhecendo que
aqueles a quem ele queria proteger, na Província de Minas, não aceitavam condições
e ousavam dirigir-se, não pelas instruções do Governo, mas pelo seu livre arbítrio
e conforme os caprichos do seu partido.
Sr. Presidente, as intenções do nobre Marquês de Olinda poderiàm, nessa
quadra, excitar queixas bem fundadas, antes, do Partido Liberal do que do Partido
Conservador. Depois do encerramento das Câmaras de 1862, sem que eu tivesse a
confidência do Sr. Marquês de Olinda, sem que a tivesse tido do nosso nobre
colega, 3? Secretário - o Sr. Senador Manoel Teixeira -,posso asseverar à Casa,
sem receio de ser contestado, que o homem da especial confiança do nobre Marquês
de Olinda para administrar a Província de Minas, como Vice-presidente, era esse
nobre colega. Ora, apesar de que· sou o primeiro a reconhecer -e o nobre Senador
sabe que o digo com sinceridade - sua moderação, sua dignidade e sentimentos de
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honra de que é dotado, no entanto, o nobre Senador será o primeiro, também, a
concordar comigo em que o nobre Marquês de Olinda, desejando que fosse ele o
seu delegado de confiança na Província de Minas, pelo menos, não queria fazer lá
reação em favor do Partido Liberal.
Por este fato, pela conservação da presidência do Sr. Bello, pela conservação das presidências do Ceará, Paraíba e de tantas outras, está manifesto que o
Sr. Marquês de Olinda tinha intenção de, no caso de ser necessária a dissolução,
presidir a eleição com ânimo inteiramente imparcial, procurando, apenas, moderar
o ardor das autoridades conservadoras que dominavam todo o País.
É por isso que eu digo que não o compreenderam. A essas intenções de
longanimidade os conservadores corresponderam mal, agredindo, violentamente,
o Ministério, e até dizendo que foram por ele enganados.
Cerravam fileiras contra quem lhe estendia, generosamente, a mão, e
tendo-se manifestado da maneira que todos conhecemos, como podiam estranhar
que a dissolução fosse a conseqüência inevitável desta nova ordem de coisas?
Porventura, pode ser negada a oposição violenta, descomunal que, em toda parte
do Império, a imprensa conservadora, apoiada pelos mais distintos arautos desse
partido, fazia ao Ministério de 30 de maio? Ninguém negará. Nem o nobre Senador
pela Província de Goiás, se acaso eu produzisse alguns documentos a este respeito,
poderia denominá-los frioleira, como denominou, escapando-lhe esta expressão talvez pelo efeito do cansaço de que estava já possuído, numa carta-circular em que o
nosso colega ausente o Sr. E. de Q. C. M. da Câmara recomendava a seus amigos
que cerrassem fileiras.
O Sr. Silveira da Motta - Frioleira não é a carta, é alegar-se que a carta
foi causa de ter expirado a conciliação.

O SR. OTTONI - Mas, essa carta não foi única. O nobre Presidente do
Conselho, do Ministério de 2 de março, e outros muitos distintos correligionários
do nobre Senador- e quem sabe se o mesmo nobre Senador. ..
O Sr. Silveira da Motta - Eu?!

O SR. OTTONI - Não me recordo. Mas, muitos outros, desde a eleição
de 1860, como por exemplo, o nobre Senador pela Bahia, que foi membro do
Ministério de 12 de dezembro de 1859, escreveram no mesmo sentido, mandando
cerrar fileiras. E, na ocasião, eram sabidas as ordens do diretório ou consistório,
ou como melhor queiram chamar, do Partido Conservador.
O Sr. Silveira da Motta - Isso é da meia-noite.
O SR. OTTONI- Não sei se os nobres senadores se reuniram à meia-noite.
Depois de se terem os nobres senadores manifestado assim, estavam as posições
definidas, era impossível o Ministério continuar, e por isso não podia deixar de
propor à Coroa a dissolução da Câmara.
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Nessa ocasião, foi que procuraram os conservadores-moderados e os liberais combinar-se, sobre os meios de fazer vir ao Parlamento o maior número de
indivíduos que esposassem suas idéias, e eis aí o motivo das reuniões políticas que
se deram. E peço perdão ao nobre Senador pela Província da Bahia, para retificar
uma sua expressão, ponderando-lhe que, em vez de um diretório, nomeou-se, simplesmente, uma comissão eleitoral, não para dirigir as eleições em todo o Império,
mas, somente, para vir em auxílio daqueles nossos correligionários que o solicitassem de qualquer província. A comissão central, que funcionou unicamente para
este fim, adstrita ao mandato que tinha recebido, não interveio nem de longe, nem
com uma carta de recomendação, nas eleições de muitas das principais privíncias
do Império, como Bahia, Pernambuco e outras.
Portanto, não vinha a propósito a observação do nosso respeitável colega,
Senador pela Bahia, quando disse que o diretório de um partido deve ser o Ministério. Em primeiro lugar, o Ministério que éxistia tinha declarado, alto e bom som,
que não era Ministério de partidos. Logo, não podia ser o diretório do partido.
Demais, não houve diretório, houve apenas uma comissão eleitoral, para que o
nobre Senador foi escolhido, mas a que, pelos motivos que expôs, deu-nos o grande
pesar de não se associar.
Foi por essa ocasião, Sr. Presidente -e aqui sigo as explicações que mais
especialmente me trouxeram à tribuna -, foi por essa ocasião que se tratou de
formular um programa para o partido coligado. Uma comissão foi encarregada de
redigir as bases desse programa. O nobre Senador pela Província de Goiás leu,
ontem, à Casa, o belo tratado de direito público constitucional ou, pelo menos,
as bases de um belo tratado de direito público constitucional que nos foram apresentadas como programa. Desde a primeira sessão, porém, que eu, pela minha
parte, tive de fazer, com o maior acanhamento, ponderações acerca desse programa.
Em primeiro lugar, me parecia que, pelo mandato que havíamos recebido
na legislatura antecedente, e pelas manifestações que havíamos feito nas Câmaras,
estava decidido o que tínhamos de fazer na futura legislatura. Não havia mistérios,
não havia reservas, tudo tinha sido dito na tribuna. Os conservadores-moderados
e os liberais haviam tomado a situação aos conservadores-puritanos. Os conservadores-moderados e os liberais vinham realizar aquelas reformas que aqueles não
tinham sabido realizar, e que sabido estava quais eram.
Sr. Presidente, este motivo era quanto a mim suficiente para não querer
entrar em novas combinações. Demais, à leitura das primeiras linhas do programa,
possuí-me de sérios escrúpulos de consciência, parecendo-me que não devia subscrever artigos perpétuos que enfeudassem minha opinião em diversos pontos, uns
que não estavam convenientemente estudados por mim ...

O Sr. Silveira da Motta- Foi muito prudente.
O SR. OTTONI - ... outros, inteiramente contrários ao que eu penso,
outros que não tinham atualidade. Em tais circunstâncias, apesar de acanhar-me
em objetar a um trabalho apresentado por tão distintas pessoas, declarei que não
podia aceitá-lo.
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A primeira objeção que tive foi quanto ao preâmbulo. Diz o preâmbulo,
que foi lido, não se responsabilizar o Partido Progressista pelas crenças dos extintos
partidos.
Aceitar este preâmbulo era confessar que os partidos que eu entendo que
sempre devem existir no governo representativo, que o partido da ordem e o da
liberdade que, no meu entender nunca deixaram nem hão de deixar de existir
entre nós, estavam extintos. Ora, eu não podia confessar um fato que não estava
nas minhas convicções. Para mim, os partidos existiam. Mas, sobre as necessidades
de momento, o acordo era geral. Membro do Partido Liberal, eu pensava, uniformemente, com grande e muito considerável número de conservadores, a respeito
das diversas soluções práticas, que eram reclamadas na ocasião. Na Câmara dos
Deputados, o Sr. Conselheiro Saraiva, explicando eloqüentemente o que era liga,
disse que era o acordo de indivíduos que, representando diversas parcialidades,
se combinavam para resolverem, de um modo dado, uma situação e que, uma
vez realizado o acordo, estava feita a hga. A liga, para mim ou o Partido Progressista, estava assim definida nessas poucas palavras, cheias de bom senso, como é
tudo que sai dos lábios do Sr. Conselheiro Saraiva.
O Sr. Silveira da Motta -Portanto, V. Exa. não devia aceitar o programa.
O SR. OTTONI - Acabo de o confessar e vou mais longe nas minhas
explicações.
Desde que havia acordo, por exemplo, sobre a reforma da Guarda Nacional
do recrutamento e da Lei de 3 de dezembro, aí estava a norma e a lei para um
novo partido ministerial que apoiasse um novo Gabinete, encarregado de realizar
essas reformas. Parece-me que o partido ministerial que apóia Palmerston e Russell
não se compõe de indivíduos que, uniformemente, pensem sobre todas as diversas
questões que se agitam na sociedade inglesa. Cuido mesmo que, sobre muitas
questões da maior importância, há completo antagonismo entre os membros da
maioria que sustenta o Ministério Palmerston-Russell, e mesmo entre os Ministros.
Não obstante, como não se trata de resolver, atualmente, as questões em que há
dissidência, muito regularmente trabalham todos, em comum, para a solução de
questões sobre as quais estão uniformemente de acordo. Na primeira fase da sua
existência, aquele Ministério foi, como o Senado se recorda, vivamente apoiado
pela fração radical, brilhantemente representada no Parlamento inglês. Parece-me
que hoje essa fração se separou, mas o Ministério foi apoiado por ela. Tenho,
pois, razão para dizer que não é preciso que estejamos de acordo sobre todos os
pontos da política, para podermos ter parte no Governo.
O Sr. Silveira da Motta- Tem sido importante esta discussão.
O SR. OTTONI - É por lealdade que faço estas declarações, não é pelo
desejo de conquistar aplausos do nobre Senador. ..
O Sr. Silveira da Motta - Estou falando para o País, não é para V. Exa.
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O SR. OTTONI -_ ... que receio que não sejam tão sinceros como a boa
vontade que S. Exa. tem por mim deveria fazer-me acreditar.
· O Sr. D. Manoel - Ele colhe estas declarações em favor do seu partido e
contra nós.
O SR. OTTONI--, Diz que fala para o País ao qual, também, me dirijo.
O Sr. Silveira da Motta - Estou gostando das declarações do Sr. Ottoni.
O Sr. D. Manoel - Eu, também, gosto da franqueza e lealdade como ele
as faz.
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, os meus escrúpulos, revelados nas objeções que fiz ao preâmbulo do programa, estão de alguma maneira confirmados
por um aparte que, ontem, foi dado ao nobre Senador pela Província de Goiás
pelo nobre Senador pela Província de Pernambuco, que, aliás, estou bem certo de
que não tinha a menor intenção de ofender um indivíduo que - ouso dizer -,
merece as boas graças e talvez a amizade do nobre Senador, desde os tempos da
mais ativa luta política, quando éramos colegas, em 1838, na Câmara dos Deputados.
O Sr. Visconde da Boa- Vista - Apoiado.
O SR. OTTONI - Mas, o nobre Senador, sem intenção de ofender-me,
dfsse, ao ouvir a leitura de um dos itens do programa: "como em 1842". Pareceu-me ver nesta\ frase a condenação do 42, em relação ao Part'ido Liberal. Sr.
Presidente, não d~sejo discutir o 42 nem o 49, que também foi trazido à Câmara,
mas, se acaso fossem discutidos o 42 e o 49 ...
O Sr. Silveira da Motta- 48.
O SR. OTTONI - 49 é mais frisante. Se fossem discutidos, talvez se
reconhecesse, ainda uma vez, que os mais criminosos não foram aqueles que foram
arrojados ao deplorável extremo de pegar em armas, mas, antes, aqueles que levaram
duas províncias importantes a esse ato de desespero.
O Sr. Ferreira Penna - Pela parte que !De toca, desejo entrar em explicações.
O SR. OTTONI - Não desejo discutir o passado. A história aí está e nos
julgará.
O Sr. Ferreira Penna - Estarei sempre pronto a entrar em novas explicações a este respeito.
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O Sr. Presidente- Atenção! O nobre Senador não se referiu a ninguém.
O SR. OTTONI - Encontro, nestes apartes, a confirmação dos receios
em que se fundaram os meus escrúpulos, quanto ao preâmbulo do programa. Não
renuncio ao meu passado e quero ficar com a responsabilidade do Partido Liberal,
em todas as épocas. Mas, vamos adiante com as minhas explicações.
Um dos artigos do programa, contra o qual me abalancei a reclamar, foi
aquele que declara incompatível com o Partido Progressista a descentralização
política, que o programa considerou como uma grande calamidade. Eu me admirei,
Sr. Presidente, de que, lendo esta parte do programa, o nobre Senador pela Província de Goiás, que tem sido um dos principais propugnadores das idéias liberais
na presente sessão ...
O Sr. Silveira da Motta- E em outras.
O SR. OTTONI - ... passasse adiante, sem interromper os continuados
aplimsos que deu ao programa, porque me parece que algumas observações que o
nobre Senador tem feito, em outras discussões, contrariam os aplausos que dera a
esta parte do programa.
O Sr. D. Manoel - Não há maior entusiasta do progra.ma.
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, eu, a respeito da descentralização política, peço licença para dizer algumas palavras. Já disse que, no meu entender, um
grupo qualquer, para formar ou apoiar um Ministério, não tinha necessidade de
fazer uma liga perpétua de princípios sobre pontos que não estão controvertidos
na ocasião.
O Sr. Silveira da Motta - Nisso, toda gente acredita.
O SR. OTTONI - Eu entrava e entro na liga e no Partido Progressista,
mas como liberal de todos os tempos, como liberal dos tempos antigos, ou do
elemento histórico, como quiser o nobre Senador por Goiás. Assim procedendo,
sigo os prudentes conselhos do Sr. Laboulaye, que o nobre Senador pela Província
da Bahia citou. Logo nas primeiras palavras de Laboulaye, no prólogo de seu livro,
de algum modo rejeita este escritor os programas demasiadamente complexos. São
as suàs primeiras palavras (lendo):
"Escrevendo as páginas seguintes, eu não tive a pretensão de oferecer
ao público" um progr;pna oficial do Partido Liberal. Este partido que se
vai formando pouco e pouco, mas que engrossa todos os dias, não é
uma pequena seita estreitamente ligada à letra de um símbolo. É uma
igreja universal, onde há lugar para todos que acreditam na liberdade e
querem gozar dela".
Portanto, já se vê que o Partido Liberal de que fala Laboulaye, citado pelo
nobre Senador, não é aconselhado por aquele escritor a que formule um símbolo
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que regule a sua fé em todos os pontos. Ao contrário, ele quer que cada liberal
fique livre em suas opiniões, e que nesse partido haja lugar para todos quantos
acreditam na liberdade e que querem gozar dela.
É neste espírito que eu fiz objeção, por exemplo, a respeito da descentralização política, condenada no § 2? ou 3? do programa. Tenho, sobre o assunto,
antecedentes muito conhecidos. Desde 1831, foi em nome da descentralização
política que eu apelei para os liberais-moderados que estavam no Poder, pedindo-lhes que dessem às províncias mais garantia, cerceando urna parte das numerosas atribuições do Governo central, para dotar com elas as localidades, este meu
desiderato, tendo sido plenamente satisfeito pela promulgação do Ato adicional.
V. Exa., Sr. Presidente, pode dar testemunho de que, tendo eu a honra de sentar-me
com V. Exa., na Câmara dos Deputados, de 1838 a 1841, advoguei constantemente
a. verdade do Ato adicional, combatendo como permitiram minhas forças a interpretação que lhe foi dada, no meu modo de pensar, pouco regularmente, e que
cerceava as atribuições das províncias. Tem sido, constantemente, urna das minhas
aspirações fazer eliminar dessa interpretação ao menos algumas daquelas disposições, que mais diretamente prejudicaram a ação dos governos provinciais. Ainda
agora, Sr. Presidente, ainda mesmo este ano, dirigindo-me aos meus nobres cornprovincianos, em documentos que correm impressos, eu assinalei, corno uma tendência
para rnelhoran1ento neste sentido, um projeto que veio da Câmara dos Deputados e
que, infelizmente, jaz nas pastas da Comissão ...

O Sr. Silveira da Motta - Não há muito tempo.
O SR. OTTONI - ... autorizando os Presidentes de província a nomearem
um grande número de empregados públicos, cuja nomeação pertence, atualmente,
ao Governo geral. Não é, Sr. Presidente, que eu entenda que pela maneira regulada
no projeto, de descentralização política, seja auxiliada. Ao contrário, creio mesmo
que, descarnadas, como estão naquele projeto, as disposições relativas à transferência de atribuições do Governo geral para os Presidentes de província, a liberdade
e as garantias do cidadão, e a boa administração da justiça perdem, talvez, antes do
que ganham.
·

O Sr. Silveira da Motta - Creia, estou concorde com V. Exa.
O SR. OTTONI - Estimo muito. O empregado tem, sem dúvida, mais
garantia, sendo sua nomeação e demissão dependente do Governo geral, do que dos
Presidentes de província, sobretudo, quando estes se colocam, corno muitos, à
disposição das influências locais. Mas, isto quer dizer, simplesmente, que eu desejo
o projeto melhorado, ...

O Sr. Silveira da Motta - Sem dúvida, o há de ser.
O SR. OTTONI - ... que eu desejo que ele se converta em verdadeira descentralização política, garantindo o direito e a iniciativa das localidades.
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E anteciparei, desde já, uma das medidas que me parece conveniente adotar neste sentido, e que vem a ser a ressurreição dos conselhos dos governos das
províncias - que tão bons frutos deram nos primeiros anos de nossa emancipação
política. Os conselhos dos governos, que conservam as tradições da autoridade, e
nomeados pelos corpos eleitorais, são um auxiliar poderoso para os presidentes.

O Sr. Silveira da Motta -Já indiquei esta idéia ao meu colega da Comissão.
O SR. OTTONI - Folgo muito de me ver, nesta idéia, de acordo com o
nobre Senador. Entendo, verbi gratia, que é mais curial, dada a vaga ou a falta do
Presidente, deixar a província entregue à administração dos membros do Conselho
do Governo, pela ordem da sua votação, ou de uma série de vice-presidentes,
nomeados pelas Assembléias provinciais, como era no princípio. Parece-me que um
vice-presidente, assim feito por votação de seus concidadãos ou por eleição das
Assembléias provinciais, presta muito mais garantias do que um juiz municipal de
província estranha, que vai como chefe de polícia e que, de repente, é revestido da
autoridade de vice-presidente de província, só porque é melhor instrumento eleitoral.
Ora, Sr. Presidente, estas minhas idéias que vejo com o maior prazer
aceitas, em parte, pelo nobre Senador pela Província de Goiás, acham-se justificadas
por Laboulaye. Aí temos o que diz, a respeito da descentralização política, este
escritor (lendo):
"Os excessos da centralização têm sido levados tão longe que se teve
de reconhecer a necessidade de lhes dar remédio. Falou-se, então, de
descentralização, mas a administração está de tal modo enfatuada da
sua própria sabedoria, e tão intimamente convencida da incapacidade
nata dos franceses que não compreende esta palavra descentralização,
ou, para melhor dizer, quer conceber a palavra, mas não a coisa. Descentralizar, se tomarmos este termo no seu sentido natural, é retirar ao
Poder central certas atribuições, e restituí-las ao indivíduo, à comuna,
ao todo dos cidadãos. Descentralizar é, no sentido administrativo,
reduzir o número das formalidades e das papeladas, e dar ao prefeito
um poder mais forte e mais pronto. Com esta reforma, as localidades
ganharão tempo, mas porventura serão mais livres? Para dizer a verdade,
com esta mudança, haverá perda de garantias. Subordinado às influências locais, o prefeito é menos bem informado e menos independente
do que qualquer chefe de seção de uma secretaria, em Paris. Aumentar
a autoridade do prefeito não é, que eu saiba, emancipar as localidades
nem despertar nos habitantes esse nobre sentimento de independência,
que faz os cidadãos. Ao contrário, é agravar o regime que não vê nos
franceses senão um rebanho sem alma, sempre guiado por pastores
infalíveis".
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Já vê, pois, V. Exa. que, tendo eu esta opinião a respeito da descentralização política, não podia aceitar um programa em que ela era tão formalmente
condenada. Muitos outros tópicos estão neste caso, por exemplo, mesmo o tópico
que condena a eleição direta. Eu não desejaria subscrever, para sempre, a condenação deste recurso, que tantos homens ilustrados e liberais proclamam como
vantajoso. Tenho manifestado, mais de uma vez, a conveniência de, sem sair da
Constituição, aproximar-nos da eleição direta, levando, também, a eleição paroquial
à divisão dos distritos, isto é, fazendo, por assim dizer, os eleitores por quarteirões.
Não explicarei o sistema, porque nem isto está em discussão, nem talvez
valesse a pena. Mas, manifesto a aspiração que eu tinha tido de regularizar e melhorar a eleição indireta, ficando dentro da Constituição sem condenar, em absoluto, a eleição direta - por isso, sem estudos mais profundos, não podendo dar
meu voto ao programa, neste ponto.
O Sr. Silveira da Motta - Isto está justificando o que disse ontem.
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, há um tópico que eu aceitaria com a
melhor vontade, porque tem sido, também, o programa de toda minha vida, e é o
programa do atual Ministério, que tenho apoiado, conscienciosamente, e que
muito desejo e espero continuar a apoiar. Devo, porém, confessar que estou receoso de que esse programa venha a não ser observado com aquele fervor que eu
devia esperar e ainda espero dos nobres ministros: falo no que diz respeito à verdade do orçamento. (Apoiados.)
Em 1861,-Sr. Presidente, foi uma das minhas constantes aspirações, na
trituna, a verdade do orçamento, e quando ouvi que, na tribuna do Senado, um
nobre Senador pelo Rio de Janeiro, apesar de estarem os seus amigos no Ministério,
levantou sua voz autorizada para reclamar a verdade do orçamento, para pedir que
a despesa fosse, pelo menos, nivelada com a receita, eu, da Câmara dos Deputados,
fazendo oposição, aplaudi as palavras do nobre Senador pelo Rio de Janeiro, e hoje,
que os papéis estão trocados - eu, ministerial, e o nobre Senador na Oposição -,
hei de conservar a mesma coerência que o nobre Senador, então, conservou. (Muito
bem.) Hei de acompanhá-lo nos esforços que prometeu, nesta Casa, fazer para que o
orçamento fosse uma verdade. Se acaso, por infelicidade do País e infelicidade
minha - porque meu ardente desejo é apoiar o Gabinete atual -, o Gabinete não
se compenetrar desta verdade, não poderei continuar-lhe o meu fraco apoio. O que
eu disse, em relação ao nobre Senador pelo Rio de Janeiro, é o seguinte, que leio
nos Anais da Câmara dos Deputados, na sessão de 9 de setembro de 1861:
"O SR. OTTONI - Sr. Presidente, a oposição que se levantou no
Senado e que, já nesta Casa, havia tido tal ou qual iniciativa, ergueu
também a bandeira das economias. Eu li com o maior prazer o discurso
que, no Senado, proferiu um destes últimos dias um dos nobres e mais
distintos chefes do grupo denominado oligarquia, o ilustre Sr. Visconde
de Itaboraí.
No que diz respeito ao orçamento, S. Exa. concorda, vírgula por vírgula, com tudo quanto disse nesta Casa, não só a oposição natural,
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como também a opos1çao que os nobres Ministros têm denominado
artificial. De todos os lados se têm levantado vozes para advertir aos
nobres ministros da carreira errada por que vão. De toda parte, se lhes
brada que não podem marchar assim, que não podem decretar um orçamento com um deficit de 10, 12 ou 14,000:000$, sem saberem donde
há de vir a receita.
Todos temos dito que o povo não pode com mais impostos; que
novos impostos são, atualmente, impossíveis; que o único terreno
razoável, por onde se pode marchar, é o cerceamento das despesas.
Este brado, que a oposição de todas as nuanças fez ouvir, nesta Casa,
repercutiu no Senado, e dele se fez eco o nobre Sr. Visconde de ltaboraí.
A posição em que colocou-se o nobre Visconde, subindo à tribuna,
depois de tanto tempo de silêncio, indica bem claro que S. Exa. vai
assumir, ostensivamente, o Governo do País, e que já não admite no
Ministério nem mesmo os seus amigos, que costumam governar pelos
conselhos de S. Exa., reservando para si a responsabilidade do Poder.
Louvo muito a determinação do nobre Visconde.
Quando organizou-se o atual Gabinete, disse-se, é verdade, que
S. Exa., chamado e instado para que fizesse parte da administração, se
havia escusado até com atestados de moléstia, e que se havia declarado
impossibilitado para tomar o pesado encargo de Ministro da Coroa.
Aplaudo-me, pois, de que S. Exa. tenha recuperado as forças e a
saúde, para tomar sobre seus ombros a administração do País.
Eu não concordo com S. Exa. nas suas vistas financeiras, sobretudo
na questão bancária. Aí, estou de acordo com o nobre Ministro da
Fazenda, na interpretação do § 3? do art. 1? da Lei de 22 de agosto de
1860.
Mas, não mostrando o nobre Ministro da Fazenda ter força para
realizar o programa das economias, com que o Ministério inteiro tem
embalado as Câmaras e o País, se o Sr. Visconde de Itaboraí quer subir
ao Poder, comprometendo-se a realizar verdadeiras economias, eu,
apesar de discordar de S. Exa., no modo por que S. Exa. entende a lei
bancária, preferiria o seu Ministério ao do nobre Ministro da Fazenda.
Bastava-me que S. Exa. executasse o programa das economias, de modo
que a receita se nivelasse com a despesa, sem novos impostos ou novos
empréstimos.
Acho que as circunstâncias do País são tão críticas que, de bom
grado, adiaria os debates sobre a questão bancária, se S. Exa., em troca
desse sacrifício, obtivesse. um Ministério que viesse reduzir nossa despesa e receita efetiva.
Não temo somente os danos financeiros que podem oprimir e vexar
a Nação, temporariamente. Pelas veredas de desperdício, por onde vai
o Governo de 59 para cá, que é quando começaram os "deficits", o
Brasil caminha à sua ruína".
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Estas eram minhas opiniões, em 1861, estas são minhas opiniões em 1864,
e eu peço licença aos nobres Ministros para declarar-lhes que tem sido com algum
pesar que, especialmente nos orçamentos da Guerra e Marinha, vejo consignadas
quantias tão avultadas. (Apoiados.) Peço perdão aos nobres Ministros para lhes
declarar, também, que foi com o maior pesar que li terem feito questão de Gabinete (apoiados) de uma despesa anual de 215:000$, por espaço de 90 anos, despesa que não está de modo algum justificada, que é uma doação que se faz em
prêmio ...
O Sr. Silveira da Motta- Vá a palavra, de desperdício.
O SR. OTTONI - É um favor que se faz a uma companhia, cuja diretoria
não teve de seus acionistas um bill de indenidade, senão motivado na imperícia ou
ineptidão. Se vier esta questão para o Senado, eu desde já anuncio que, se minha
saúde permitir, terei de ocupar-me dela, ...
O Sr. Silveira da Motta- Hei de ser seu ajudante.
O SR. OTTONI - ... demonstrando que não deve ser aprovada tão estra·
nha doação.
O Sr. Silveira da Motta - De muitos mil contos.
O SR. OTTONI - Ainda quanto ao programa do Partido Progressista, há
um ponto a respeito do qual minha lealdade para com o País, para com o Senado,
e para com a Coroa me obriga a dizer algumas palavras. Eu notei, também, no
programa apresentado, uma omissão que, em um documento assim tão especificado, parecia-me inconveniente. Já o nobre Senador por Goiás se referiu a essa
omissão. O nobre Senador pela Bahia, autor do programa, tinha levantado, nesta
Casa, sua voz autorizada para justificar a célebre proposição de Thiers "o rei reina
e não governa". (Apoiados.) Os largos e luminosos desenvolvimentos em que o
nobre Senador entrou, na ocasião - e que eu agora não reproduzirei -; a circunstância de haver sido o nobre Senador, tantos anos, Ministro da Coroa; o fato de
reproduzirem-se, ainda este ano, no Senado, alusões ao mal, ao qual aquela manifestação parecia querer trazer remédio, tudo isto demonstra que eu não devia aéeitar o
programa progressista, como foi proposto, renunciar a opiniões que, de muitos
anos, com a maior lealdade, tenho formulado na imprensa e na tribuna.
O Sr. Silveira da Motta -V. Exa. está em oposição ao nobre Presidente do
Conselho, que professa opinião oposta.
O SR. OTTONI - Nem por isso se segue que eu deva fazer oposição.
O Sr. Silveira da Motta - Que filigranas.
O SR. OTTONI - Não sei fabricar filigranas!
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O Sr. Silveira da Motta - Sutilezas.
O SR. OTTONI - Atando o fio do discurso: a opinião de que trato parece-me ser a mesma a que aludiu outro nobre Senador, também Ministro da Coroa,
há alguns anos, o qual, falando há poucos dias, depois de um silêncio tão prolongado que por S. Exa. foi comparado à morte, denunciou entre os males do País o
que transpira das palavras que vou ler. Depois de referir-se, largamente, a Guizot,
e às unanimidades do tempo de Luiz Felippe, S. Exa., o nobre Senador pela Bahia,
disse o seguinte (lendo):
"Continuará o que tenho descrito, por largos anos? Quando a
Nação sentir, todos, cada um de vós, que apenas tem sido instrumento,
não é possível e razoável o receio de alguma reação mais ou menos
remota? O que será deste País, quando lhe venha a faltar a sabedoria
que dirige seus destinos, e dá garantia de paz e de ordem? O que sucederia hoje à França, se Napoleão III, que é· a Constituição daquele
império, morrer? Eu, pois, desejo que a Nação brasileira tenha garantias
maiores do que a depositada na sabedoria mortal; que aprenda a marchar, sem a contínua e imediata ação da autoridade; que tenha vontade
honesta, legal, porém firme e com independência; que saiba ter iniciativa, no que é de sua atribuição; que conheça seus deveres, como
também seus direitos, para não fazer o papel triste que está representando",
Ora, Sr. Presidente, tendo eu, por vezes, na imprensa e na tribuna, censurado os agentes responsáveis do Poder Executivo, por causa desse mal que o nobre
Senador pela Bahia assinalou, me pareceu que, em um programa tão extenso, como
o que foi apresentado, era preciso uma enunciação franca e leal sobre este importantíssimo assunto. Eu reconhecia que a questão não tinha atualidade, porque
considerava parlamentares os dois últimos Ministérios, e nenhum fato, no momento, denunciava a existência do mal. Demais, o nobre Presidente do Conselho,
um dos membros proeminentes daquela reunião, estando nesse ponto de acordo
com quase todos os membros presentes, tinha manifestado, na tribuna, uma opinião
inteiramente contrária. Por conseguinte, eu acharia muito razoável que, em um
programa que, no meu modo de entender, devia ser tão simples como aconselhou
o nobre Senador pela Província de Goiás, não se tratasse dessa questão. Mas, em
um programa tão desenvolvido como o apresentado, tendo eu esposado as opiniões
dos nobres senadores pela Bahia a que me tenho referido, não permitia a minha
lealdade que eu deixasse de reclamar que esse assunto fosse tomado em consideração.
Eu já disse que eu, se nâo estava em unidade, pouco acompanhado me
achava neste ponto. Mas, o que é certo é que foi por causa dessa e outras objeções
que não se aprovou o programa, na primeira reunião. Consta-me que, em uma
outra, ele foi aprovado, não tendo sido porém promulgado, porque o acordo não
era universal e, sem dúvida, porque se reconheceu não ser necessário, à vista de
explicações que se deram.
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O que é certo é que, depois dessas discussões e palestras, os grupos de
então, pertencentes à liga, dirigiram-se às suas respectivas províncias, apresentando
programas especiais que, realmente, estavam incluídos no programa geral, mas que
não o continham todo. O programa apresentado pelos candidatos liberais à Província de Minas estava incluído no programa geral, màs era um programa especialmente
liberal, porque, como o nobre Senador pela Bahia, os liberais de Minas.julgam ser a
principal necessidade, atualmente, a reforma das leis que confiscaram as liberdades
individuais e garantias dos cidadãos. E grande satisfação me coube, vendo o programa mineiro plenamente aprovado pelos nobres candidatos à deputação pela
Bahia, em manifestações de que o Sr. Conselheiro Saraiva era signatário, e os mais
ilustres membros do diretório progressista daquela Província. Este fato, que me
encheu de consolação, provou antecipadamente uma proposição que os nobres
ministros têm, mais de uma vez, trazido à tribuna, e vem a ser que, em geral, os
homens que se coligaram para criar a presente situação já não formam dois partidos,
mas que as diversas opiniões se vão fundindo em uma só. E, em todo caso, me é
grato que a nobre deputação da Bahia assim se identificasse com sua irmã, a deputação de Minas.
Sr. Presidente, eu devia dar mais algumas explicações, mas a hora está
avançada, e o meu estado de saúde não permite que eu continue. Por isso, fico
aqui.
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DISCUSSÃO DO VOTO DE GRAÇAS
APOIO AO MINISTÉRIO
EM RAZÃO DA GUERRA DO PARAGUAI

Sessão de 9 de junho de 1865
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, compreendendo o fato que se tem dado,
na discussão do voto de graças, de ocuparem-se os oradores, quase exclusivamente,
da guerra que estamos pelejando nas margens do Rio da Prata, acho plausível,
muitíssimo razoável, a apreciação dos graves acontecimentos da guerra que já
terminou no Estado Oriental. Quanto à luta provocada pelo cacique do Paraguai,
eu ficaria contente, julgaria bastante que deixássemos o desagravo de ·nossas ofensas
ao bravo almirante, Visconde de Tamandaré, e à valente esquadra por ele comandada, ao general Osório e ao exército que há de competir em patriotismo, valor e
dedicação com a esquadra brasileira. Arrastado, pois, pela torrente, hei de também
ocupar-me da guerra no Prata, quanto aos fatos ocorridos no Estado Oriental, mas,
entrando também alguma coisa na discussão, propriamente, do voto de graças,
chamando a atenção do Senado para alguns tópicos da maior importância, que não
desejo passem desapercebido e sem crítica.
Acho que acerca dos negócios domésticos, poderíamos aceitar a política
inaugurada pelo nobre Ministro da Justiça, adiando, para depois da paz, o ajuste de
nossas contas a respeito das questões internas, conservado, entretanto, o statu quo.
Vejo que, contra esta parte do programa do nobre Ministro da Justiça, já ontem
levantou-se uma voz poderosa, a do nobre Senador pela Bahia, combatendo o
statu quo, se bem que esse digno representante da Nação não· fosse feliz, como o
nobre Ministro da Justiça, quando, com toda a propriedade e com o cunho especial
de sua palavra eloqüente, fulminou desta tribuna o uti possidetis. Notarei de passagem ao nobre Senador que, nessa ocasião, o nobre Ministro da Justiça, prodigando
o uti possidetis, não o estigmatizou com anexos que - o nobre Senador há de
perdoar-me -não _condizem com a intenção e a ilustração do nobre Senador. Cuido
que, nem na conservação do uti possidetis, nem na conservação do statu quo tratava
de conservar, cada um, o que tiriha pilhado. Não me demorarei sobre a frase.
Sr. Presidente, eu disse que, antes de acompanhar o debate a respeito das
questões externas, havia de tomar em consideração o projeto do voto de graças,
quanto a alguns tópicos carecedores de meditação do Senado. Um destes tópicos
refere-se ao atentado cometido nas águas da Bahia de Todos os Santos pelo vapor
Massachussetts.
Acredito que, a respeito da luta que travaram entre si diversos Estados da
União Americana, e hoje, felizmente, terminada, pode o Governo da União articular
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com plausibilidade queixas contra o Brasil. O reconhecimento de beligerantes, concedido pelo nosso Governo aos Estados confederados, talvez não tivesse sido um
ato de prudência. Quisemos, porém, imitar a França e a Inglaterra, e, nessa concessão do direito de beligerantes, pelo menos em alguma coisa ofendemos as justas susceptibilidades do Governo norte-americano, sendo disputável se estávamos ou não
em nosso direito. Os confederados, usando das faculdades concedidas por essa espécie de recon!lecimento, e indo de encontro à intenção do Governo e das autoridades,
abusaram da hospitalidade que assim se lhes franqueava em nossos portos. Mas,
na questão da Bahia, é preciso ouvir uma e outra partes, e eu note uma circunstância, alegada na ocasião, mas que não sei se está provada, a qual daria razões
justas de queixa aos Estados Unidos contra alguma autoridade subalterna brasileira.
Disse, na ocasião do apresamento do Flórida que o tubo daquele vapor,
que tinha vindo concertar-se, fora encontrado no arsenal de marinha da Bahia.
Não sei se este fato verificou-se, mas é certo que basta ter ele aparecido na imprensa para dar razões de queixa e reclamação ao Governo dos Estados Unidos,
Governo nosso amigo, que, como tal, nos tem há tantos anos considerado.
Mas, Sr. Presidente, escudados no direito público que a França e a Inglaterra tinham inaugurado a respeito da rebelião norte-americana, proclamamos
beligerantes os confederados, isto, por modo algum, importando um reconhecimento. A rebelião norte-americana acha-se, felizmente, extinta, e o voto de graças
que a Comissão propôs ainda reconhece como se fosse uma potência, como se fosse
um Estado em igualdade de condições com o da União Americana, o Governo que
desapareceu, o Governo de Richmond, o Governo rebelde ou confederado.
Diz o projeto da Comissão (lendo):
"O Senado lamenta o grave atentado, cometido em outubro do
ano passado pelo vapor Massachussetts da União Americana, apresando
nas águas da Bahia de Todos os Santos o vapor Flórída, dos estados confederados. Profunda foi a ofensa à nossa soberania e à neutralidade que
tem guardado o Império, nas questões entre esses estados. A justiça, porém, da reclamação do governo imperial não podia ser desconhecida,
porque assentava na confiança recíproca dos dois governos amigos e nos
mais inconcussos princípios do direito internacional."
Ora, digam-me os ilustres membros da Comissão, onde estão estes estados
confederados? São, porventura, uma entidade que exista ainda? Para que, com uma
tal demonstração, havemos de ir ofender as justas susceptibilidades do Governo
amigo que pode acabar com aquela terrível rebelião?
Mas, não é isso só. Se acaso o Senado, hoje, alude por esta maneira ao
governo que existiu em Richmond, por que não há de aludir ao mesmo, para o ano
futuro? Quereremos que em nossos votos de graças fique Richmond como a Polônia, no voto de graças das Câmaras francesas, durante o reinado de Luiz Filipe,
quando, constantemente, se pedia o restabelecimento do reino da Polônia, cansa797

grado por tratados? Creio que é da mais rigorosa justiça a supressão das palavras
Estados Confederados em um documento desta ordem.
Eu noto que a ilustre Comissão, afastando-se do estilo geral destes documentos, onde procura-se, como os precedentes do Senado o recomendam, simplesmente parafrasear o discurso do Trono, faz observações da própria lavra, que
me parecem mal cabidas e fora de termo.
Para que a tudo quanto diz o Trono, e que está respondido no resto do
parágrafo, acrescentar, ainda,' votos sentidos em favor de uma causa já julgada?
A Comissão não só repetiu as palavras do Trono, mas disse ainda: "Profunda foi a
ofensa à nossa sabedoria e à neutralidade que tem guardado o Império, nas questões
entre esses Estados."
Vê V. Exa. que a Comissão continua a tratar como de igual a igual o defunto governo de Richmond e o Governo de Washington, saindo, além disso, dos
precedentes, os quais aconselham a simples paráfrase da Fala do Trono.
Sr. Presidente, acredito que devemos procurar estreitar os laços de cordial
amizade com o Governo dos Estados Unidos da América. Abundo nas idéias do
Ministério de 183 2, o qual, vendo o País ofendido em seus brios e em sua soberania
pela ousadia dos cruzeiros ingleses, chegou a lembrar, no Parlamento, que a bandeira fosse substituída pela norte-americana, pondo, assim, o comércio de cabotagem e todo o comércio marítimo brasileiro debaixo da proteção, já então muito
valiosa, do Governo americano. Talvez, Senhores, dias de provação estejam reservados ao mundo. As nossas vastíssimas eostas, os nossos magníficos portos, sem
rival no universo, quem sabe se têm de ser teatro de lutas gigantescas? Quem quer
a paz prepara-se para a guerra. Mas, não se prepara somente fazendo armamentos
e adestrando soldados, prepara-se com as alianças. E a aliança natural do Brasil é
a dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, ligad~s por afinidade de
interesses, desde a sua emancipação com o colosso do norte, com a Rússia, podem
fazer com o Brasil uma tríplice aliança que nos torne respeitados pelas potências
ocidentais da Europa.
Animado destes sentimentos, atrevo-me a propor uma emenda ao tópico
que acabo de impugnar. A minha emenda vem a ser ao § 6. (Lê.)
Sr. Presidente, há outro tópico que não deve passar sem que o Senado
pese bem as palavras que, em seu nome, têm de ser proferidas perante o Trono.
Refiro-me ao tópico em que se trata do reconhecimento do novo Governo do
México, isto é, do Governo imperial do México, existente até as últimas datas.
A Fala do Trono, Senhores, foi, a respeito, de uma concisão e reserva
admiráveis (lendo):
"Foi reconhecido pelo Governo brasileiro o Império do México.
A Câmara dos Srs. Deputados compreendeu a reserva e dignidade
com que o Trono falou sobre essa melindrosa questão. A Câmara
dos Srs. Deputados, acerca do reconhecimento do novo império do
México, disse, apenas, que ficava inteirada.
Mas a nobre Comissão propõe que nós esposemos a causa do império
do México da maneira a mais inconveniente (lendo):
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O reconhecimento do Império do México foi um ato aconselhado
pelos importantes interesses ligados à paz do Brasil, e pela reciprocidade do re~pei to devido à independência e soberania das nações."
Primeiran1ente, eu precisava de uma explicação para bem compreender o
complexo das idéias contidas nas palavras que acabo de ler, se bem entendo que,
na primeira proposição, há inexatidão flagrante contra o que protesta a história
contemporânea; e, na segunda, há, para com a corte das Tulherias, uma lisonja
de que não é merecedor o governo francês, o que. em caso algum, é compatível
com a posição elevada do Senado brasileiro.
A primeira proposição assevera ter sido o reconhecimento do Império
do México um ato aconselhado pelos importantes interesses ligados à paz do
Brasil. O que significa isto? Se tem alguma significação positiva, estas palavras
querem dizer que, sendo a nova forma de governo do México idêntica à do Governo do Brasil, isto nos dá garantias. Não vejo que seja outra significação, mas
protesto contra uma tal explicação.
O México já teve um império tão efêmero como não sei se será a de Sua
Majestade Maximiliano I, aliás, príncipe liberal e ilustrado, o qual, na qualidade
de vice-rei do Veneta, conquistou as simpatias do povo italiano e recebeu do
Partido Liberal da. Alema11ha demonstrações inequívocas de respeito e de apreço,
cujo reinado, porém, não sei - dizia eu -se poderá ser mais persistente do que o do
mtigo imperador do México. O México já elevou ao trono um dos seus generais,
lturbide, o qual subiu e caiu, sem que desse fato a mínima repercussão se sentisse
no Brasil.
Nas vizinhanças do México, outro trono, também, levantou-se e caiu. Sua
Majestade Faustino I, com toda a sua esplêndida corte, governou por algum tempo
o Haiti e caiu, sem que o Brasil tivesse notícia de tão grave acontecimento senão
pelos jornais de caricaturas, na Europa.
Por conseqüência, os impérios podem elevar-se ou desabar lá pelo norte da
América, sem que, conforme nos diz a História contemporânea, possa de sua elevação ou de sua queda ressentir-se a paz do Brasil. Por que, pois, havemos de amesquinhar-nos, fazendo a sorte das instituições brasileiras dependente dos vaivéns
do México ou Haiti'1
Quanto à segunda, diz o projeto (lendo): "A reciprocidade do respeito
devido à independência e soberania das nações." Não compreendo bem isto e não
sei como na elevação do novo império do México possa alguém ver sinal de respeito
à independência e soberania das nações. Quem derrubou o governo legal' do México
- se é que derrubaram? Quem desalojou de uma parte dos estados do México o
governo legal do Sr. Juarez não foram os mexicanos, foraJTI tropas francesas, esquadra francesa, baionetas francesas. Por conseqüência, a que vem, aqui, a independência e soberania do México, quando estas palavras significam apenas a independência e soberania das baionetas francesas? Esta foi a razão pela qual eu disse que
isso era um cortejo à corte das Tulherias, lisonja que eu não desejava que partisse
do Governo e do Senado brasileiro.
A esse tópico, portanto, ofereço tarn bém uma emenda (lendo):
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"O Senado fka ciente de que foi reconhecido o novo império do
México."
Nessa emenda, Sr. Presidente, vamos de acordo não só com o que disse o
Trono à Assembléia-geral, como com o que tão sábia e discretamente respondeu a
Câmara dos Srs. Deputados, e, também, coin as próprias palavras com que Sua
Majestade o Imperador acolheu o enviado extraordinário e Ministro plenipotenciário de Sua Majestade Maximiliano I, que veio dar parte da elevação ao trono do
seu augusto amo.
Com grande habilidade, o diplomata mexicano, no seu discurso que não
lerei todo por ser extenso, envolveu - falo da alocução que dirigiu a Sua Majestade
o Imperador, quando apresentou suas credenciais - todas as questões suscitadas
no México, com a maior sabedoria e critério.
Sua Majestade o Imperador respondeu a esse longo discurso, em poucas
palavras (lendo): "Agradeço muito a meu irmão e primo, Imperador do México,
esta prova de sua amizade. Estou certo, Sr. Ministro, que os sentimentos que
motivaram vossa missão contribuirão para manter as melhores relações entre o
Brasil e o México."
O projeto da Comissão contraria todos os documentos oficiais, partidos
do Governo e da Câmara dos Srs. Deputados, a respeito do Império do México, e
eu acredito que devemos acompanhar o que tão discretamente se tem feito. Tal
é o motivo da minha emenda.
Sr. Presidente, há uma questão que, ao Senado e ao público, talvez pareça
já estar fora de tempo. Falo da questão da organização do atual Ministério, e da
crise laboriosa que antecedeu a este fato. Não tendo sido organizador do Gabinete,
julguei, quando o nobre Presidente do Conselho deu nesta Casa suas expliçações,
que me devia abster de retificar qualquer proposição do nobre Ministro com referência a mim, ou que pudesse ter referência ao que entre nós se havia passado,
por acreditar que os fatos passados entre o organizador de um Gabinete e o indivíduo que tem a honra de ser chamado por ele são de natureza confidencial. Porém,
deste meu escrúpulo desviou-me o nobre Ministro da Marinha, que também foi
encarregado de organizar Gabinete, chamando-me de algum modo a autoria e
tomando-me a culpa de não ter sido levada a efeito a combinação que S. Exa.
tinha planejado.
Nestas circunstâncias, V. Exa. vê que eu, assim posto em discussão, sou
obrigado a explicar-me perante o País. Estou debaixo de uma acusação muito
grave, muito severa, acerca de um fato que tenho necessidade de esclarecer, principalmente, entre meus amigos políticos, para que eles saibam que não deixei em
abandono os seus interesses nem fiz questão de amor próprio, quando se tratava
de servir à causa que esposamos. Vou, pois, dizer alguma coisa, também por deferência para com o nobre Ministro da Marinha e para com outros ilustres representantes da Nação, que me chamaram também a dar explicações, entre eles, especialmente, a um nobre deputado pelo Ceará e o nobre ex-Ministro do Império, aos
quais não tenho senão que agradecer as frases obsequiosas e benévolas de que se
serviram a meu respeito.
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Sr. Presidente, para dizer alguma coisa acerca da última crise ministerial,
cuido que devo, primeiro, marcar o meu ponto de partida, isto é, qual era, quando
se deu a crise, minha posição em relação aos nobres Ministros do Gabinete de 3!
de agosto do ano passado.
Apesar de que incômodos de saúde me retinham, quando se organizou o
Ministério, longe aesta Capital, o nobre ex-Presidente do Conselho e seus dignos
colegas sabem que, de lá mesmo, eu os acompanhava com os meus votos e com os
meus bons desejos, identificando-me no seu pensamento, por acreditar que tudo
fariam para sustentar a honra e dignidade do Brasil, e porque tínhamos o compromisso de suas opiniões anteriores, em relação a seus amigos políticos. Era, pois,
ministerial, e estava resolvido a dar ao Ministério o meu franco e decidido apoio,
não só pelo que acabo de dizer em geral, como porque era o Ministério presidido
pelo nosso digno colega, Senador pela Província do Maranhão, meu amigo de tantos
anos, com quem tenho constantemente militado nas mesmas fileiras. Para um tal
Ministério, estava garantido ·e assegurado a priori o meu fraco apoio. Mas, na gestão
dos negócio~, yj com prazer que meus amigos não desmentiram da confiànça que
neles depositei, desde o momento de sua ascensão ao Poder. Falarei só da magna
questão, da questão que tem ocupado o Senado, a questão da guerra.
Sr. Presidente, a respeito desta questão culminante, desta questão que,
segundo a opinião do atual Ministério, deve dominar todas as outras, o Ministério
passado pode lisonjear-se de muito ter feito. (Apoiados.)
Nunca, Senhores -nunca - a Bandeira brasileira ficou tão alto levantada,
no Rio da Prata, como na última guerra contra o Estado Oriental, e na luta com o
Paraguai. Paissandu e Coimbra são lugares de glória e de honra, que nunca conquistaram no Rio da Prata a esquadra e o Exército brasileiros. Era, pois, ministerial,
também a posteriori, porque, se alguma coisa tinha faltado em Montevidéu, não
era ao Ministério que eu. tinha de, por isso; tomar contas. Tendo regressado de
Minas e abundando, nestas idéias, com o meu nobre amigo e digno ex-Presidente
do Conselho, ouvi-lhe as palavras patrióticas e sensatas que era de esperar de
S. Exa. Uma cisão se havia estabelecido no campo do Partido Progressista e S. Exa.
me disse: "Quero conselho dos amigos, quero saber se tenho um apoio franco e
decidido, porque as circu11stâncias melindrosas do País não comportam um Ministério que tenha, simplesmente, apoio de tolerância, coisa que rejeito".
Para poder responder à pergunta que se envolvia nas palavras do meu
nobre amigo, pedi a outro nobre amigo, que está presentemente à minha direita,
que convocasse para sua casa uma reunião dos amigos que não estavam em dissidência manifesta com o Ministério, a fim de contarmos nossas forças e vermos o
que podia o partido ministerial esperar do Ministério de 31 de agosto. V. Exa., Sr.
Presidente, fez a honra de nos presidir, nesta e em outras reuniões que houve sobre
o mesmo objeto.
O Sr. Presidente faz sinal negativo.
O SR. OTTONI - V. Exa., sendo designado -ratifico- para presidir, indicou outra pessoa, porém fazia parte de nossas reuniões e abundava no sentimento
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geral, o que para mim foi, como é natural de supor, da maior satisfação, porque
via que não andava errado, desde que tinha o apoio prestigioso de V. Exa.
Uma comissão foi nomeada, e o parecer que tenho entre mãos foi aceito,
unanimemente, por uma reunião numerosa, quando faltavam ainda muitos deputados e senadores que se achavam em suas províncias.
O Sr. Zacarias -Unanimemente não, porque não votei por ele.
O SR. OTTONI- Então, V. Exa. ficou em unidade, mas me parece que,
no fundo, estava de acordo, porque o convite para essas reuniões era formulado
nestes termos: "para comparecer em casa do Sr. Senador D. Manoel a uma reunião
a que são convidados os amigos que não estão em hostilidade com o Ministério
atual."
O Sr. Zacarias - Assim, não fui eu convidado, porque a V. Exa. disse, em
mmha casa, as razões pelas quais não podia apoiar o Gabinete de 31 de agosto;
nem ~u podia ser convidado nestes termos.
O SR. OTTONI- Bem, admito que o nobre Senador ficou em unidade.
O Sr. Zacarias- Logo, não houve unanimidade.
O SR. OTTONI - Eis aqui o parecer da Comissão. Depois de algumas
outras considerações que o Senado lerá, quando se imprimir o meu discurso, porque
desde já peço licença para nele incluir todo o parecer, dizia a Comissão (lendo):
"A Comissão, encarregada de estudar algumas questões que foram
sustentadas na reunião preparatória de 10 do corrente mês de abril, tem
a honra de apresentar o parecer que sobre elas lhe sugeriu o cuidadoso
exame das altas conveniências do País, e, portanto, do Partido Liberal.
Os Srs. Senadores e Deputados que, reunindo-se esta noite de 1O do
corrente, procuraram entender-se a respeito da situação atual dos negócios públicos, acharam-se todos acordes em que o patriotismo e os
mais nobres interesses do País não só recomendam, mas até exigem que
a Assembléia-geral, prestes a reunir-se, dê e ostente um apoio decidido
· e firme ao Gabinete de 31 de agosto, que com tanta dignidade e energia:
tem sabido sustentar a honra nacional e os direitos do Império, effi.
frente do estrangeiro audaz e provocador. A essa reunião, porém, qu~
fora em um mesmo dia e como de improviso resolvida e efetuada, não
estiveram· presentes, ao menos, todos os nossos amigos senadores· e
deputados que se acham na Corte, e, faltando-lhe o concurso de tantos
outros que devem chegar das províncias, coube-lhe apenas o caráter de
preparatória. O acordo de tão poucos não podia resolver o assunto, que
pertence ao conselho de todos. Naturalmente, pois, surgiram questões
. que, formuladas em quesitos, recebem, agora, as respostas que em seu
parecer a Comissão oferece.
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1? quesito - Deverá haver reuniões?
A Comissão entende que sim.
Entretanto, sendo evidente que, na ausência de muitos deputados
que, aliás, não podem tardar em apresentar-se, todo e qualquer acordo
ficará sempre dependendo de novos e ilustrados conselhos, pensando a
Comissão que convém esperar a chegada de maior número de senadores
e deputados, para se convocarem as reuniões.
É a Câmara dos Deputados que, pelas atribuições que a Constituição
lhe confere, pode mais diretamente influir na sorte do Ministério.
Torna-se, pois, de absoluta necessidade que a sua maioria seja consultada e ouvida, para se determinarem com probabilidade bem fundada as
proporções do apoio com que deve contar o atual Gabinete.
2? quesito- Par.a tais reuniões, deverão ser convidados os membros
da Assembléia-geral, notoriamente hostis ao Ministério?
A Comissão entende que não.
Os deputados são responsáveis pelos seus votos perante os eleitores, e
esta responsabilidade só pode sacrificar-se, de um modo eficaz, pela
manifestação dos votos em público, na tribuna. Em reuniões particulares, não há a mesma responsabilidade, e a enunciação de um voto
notoriamente hostil ao Ministério, sem oferecer vantagem alguma, tem
o considerável inconveniente de poder provocar discussões irritantes,
quando a serenidade e a harmonia se tomam mais necessárias, e de
chamar votos favoráveis à dissidência, o que, aliás, não acontecerá em
uma discussão pública.
Poder-se-ia dizer que a objeção compreende tanto os votos favoráveis como os contrários ao Ministério.
Responde-se que a presunção é a de que o Gabinete tem, por si, a
opinião do País; real, senão em todos os atos - o que fora impossível -, por certo, naqueles que devem dominar a situação, isto é, nos.
que se referem à guerra externa que sustentou e que tem de sustentar.
A criação de corpos de Voluntários da Pátria é um dos atos do Gabinete que foram mais censurados e combatidos. Entretanto, sabem todos
como o País real tem respondido e continua a responder a essas censuras.
Acresce que é indispensável sustentar as prerrogativas da Coroa. O
Gabinete não pode deixar a direção dos negócios sem uma manifestação
da Câmara dos Deputados, uma vez que o Poder Moderador, em sua
sabedoria, entenda que não deve consultar a Nação. Se, feita uma
reunião geral de deputados, nela reconhecer que o Gabinete carece de
maioria, deveria ele solicitar por isso a sua demissão?
A Comissão entende que o Gabinete, se tal fizesse, faltaria a seus
deveres para com a Coroa e para com o País e 9.ue, pelo contrário,
apesar da importante manifestação particular dc:ís deputados, havia de
provocar um voto da Câmara, que justificasse a sua retirada.
Tanto mais grave é a situação, quanto maior cumpre que seja o em803

penho de todos, Ministros, Senadores e Deputados, no cumprimento
escrupuloso dos seus deveres. A todos tem o País direito de tomar
restritíssimas contas.
A situação é, com efeito, gravíssima, e um dos maiores males que se
apresentam à Comissão é a triste dissidência observada nas fileiras do
Partido Liberal. Torna-se indispensável envidar os maiores esforços
para reconciliar os membros deste partido, para trazer a um acordo,
sempre, e hoje ainda mais útil e patriótico, os nossos amigos discordes,
todos importantes pela sua ilustração, pelos seus serviços e dedicação
à causa pública. Como, porém, consegui-lo? A Comissão o diz, na sua
resposta ao seguinte quesito.
3? quesito - Deverá nomear-se uma deputação para entender-se
com os membros do Partido Liberal que se acham dissidentes?
A Comissão entende que sim. ·.
Grande injustiça fora não contar, e muito, com o patriotismo desses
nossos distintos amigos. Cumpre chamar a atenção de todos eles para a
situação, que é tão digna do sacrifício temporário dos próprios antagonismos políticos quanto mais dissidências, infelizmente, acendidas
no seio de um partido!
Na presença de uma guerra externa, pela qual a Nação se tem pro1
nunciado altamente, a prudência recomenda que não se hostilize o
Ministério por atos que não se refiram à guerra. Se o Gabinete foi capaz
de dirigir e de levar a termo a do Estado-Oriental pelo modo mais
honroso, em tudo quanto dele dependeu, se está na consciência. de to.dos que o seu procedimento, nobre e enérgico, o seu zelo pela honra e
pelos direitos do Brasil se demonstraram com igual solicitude na campanha que vai abrir-se, e no desfecho da luta contra o governo selvagem
do Paraguai, não seria justificável, em tais circunstâncias, concorrer para
sua queda e substituição.
O fato da substitmção do Gabinete tenderia, por si só, a enfraquecer-nos diante do estrangeiro, e aumentaria as dificuldades da situação,
relativamente ao resultado da guerra. Nos estados vizinhos e, talvez,
mesmo dentro do País, dar-se-ão ao acontecimento explicações que não
podem estar no espírito de nenhum dos nossos amigos.
A Comissão, pois, não hesita em opinar para que nos empenhemos
por chamar a este pensamento os nossos ilustrados amigos, notoriamente hostis ao Gabinete. Segundo as províncias a que eles pertencem,
devem ser convidados a pequenas reuniões pelos membros do nosso
partido, cuja voz possa melhor ser ouvida e atendida, a fim de solicitar-se o seu concurso, ao menos, no sentido de não fazerem oposição
ao Gabinete, enquanto não se decidir a magna questão em que o Brasil
está empenhado contra o Paraguai.
Pronunciando-se pela conveniência e necessidade das reuniões, a
Comissão referiu-se especialmente aos membros da Câmara dos Deputados, porque é ela que exerce influência mais direta na vida dos Minis-
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térios. Mas, nem por isso desconhece a alta importância do Senado, e
os imensos serviços que podem prestar nesta difícil conjuntura os
nossos venerandos amigos que têm assento na Câmara vitalícia.
Respeitáveis por todos os títulos, muitos deles chefes do nosso partido e seus conselheiros legítimos, ricos de sabedoria e experiência,
suas vozes são ouvidas sempre com atenção merecida, e nem poderíamos ser privados do seu auxi1io e da sua direção, sem vermos destruídas as esperanças que nutrimos do acordo o mais completo possível
de todos os nossos amigos, com o fim de sustentar o atual Gabinete.
A Comissão conclui, manifestando a convicção profunda de que os
grandes interesses da atualidade, que se resumem no empenho glorioso da guerra nacional contra o governo selvagem do Paraguai, devem
sufocar todos os ressentimentos e ainda quaisquer aspirações políticas
que serão hoje, evidentemente, inoportunas. O que o País real está
dizendo devem dizê-lo e proclamá-lo os seus representantes, e o que o
País real pede e exige é que se sustente o atual Gabinete, que um pensamento único dirija todos os brasileiros e que esse pensamento, a desafronta nacional, seja adotado como senha da união no seio das Câmaras,
e, também, como divisa belicosa no campo da batalha, escrevendo-se
nas bandeiras dos nossos intrépidos batalhões:Delenda Humaitá.
Rio, 11 de abril de 1863- Joaquim Manoel de .M,acedo - Fui presente, Visconde de Abaeté - José de Barros Pimentel.- Teófilo Benedito Ottoni.
Aí está, pois, o programa com que o Partido Liberal, em geral, e todos
aqueles cavalheiros que entendiam que o Ministério de 31 de agosto devia ser
sustentado, desejavam aparecesse na Câmara.
Mas, Sr. Presidente, a tempestade soprava do norte.
O Sr. Zacarias - Soprava do Sul.

O SR. OTTONI - Os navios que chegavam da Bahia e de Pernambuco
anunciavam vendaval muito forte.
O Sr. Sá e Albuquerque- A tempestade soprava da Corte.

O SR. OTTONI - Estou expondo a lninha opinião, e o nobre Senador
expenderá, depois, a sua. Estou explicando, com toda a lealdade e como entendo
que nasceram, as dificuldades que produziram a deplorável crise que fez retirar-se
do Ministério o nobre Senador pelo Maranhão, e seus dignos colegas.
Os jornais de Pernambuco intimavam, cá para o sul, que o atual Presidente do Conselho de Ministros aí vinha e que, como lá se havia tocado no uti
possidetis, o Ministério não poderia resistir. Por conseguinte, o nobre Senador
não pode negar que os navios que vinham de Pernambuco traziam o temporal
arranjado.
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Falarei, também, na Bahia, e a este respeito cuido que não serei contestado. O nobre Ministro da Marinha, apenas chegado a esta Corte, não fraternizou
com a reunião dos amigos que aprovaram o parecer que acabei de ler. Ele confessou, na tribuna, que no escrutínio secreto tinha a princípio dado uma demonstração de falta de confiança, lançando uma lista em branco para a eleição do Presidente da Câmara, mas que, reconhecendo que, com algum auxüio mais à Oposição,
o Ministério caía, voltou atrás e deu aos ex-Ministros o coup de grâce na votação
do Presidente da Mesa.
Mas, Sr. Presidente, minha intenção, procurando congregar todos os
amigos para apoiar o Ministério de 31 de agosto, que não tinha desmerecido da
minha confiança, nada envolvia de pessoal em relação aos nobres ex-Ministros.
Vi que, com aquela votação que em respeito à Câmara dos Srs. Deputados não
qualificarei, nem posso qualificar senão com todo o acatamento, o Ministério
estava enfraquecido, e por conseqüência, no desejo de ver reunidos os amigos
que juntos tinham estado mais ou menos nas sessões anteriores, eu acreditei e nesta Casa mesmo não faltam altas testemunhas para confirmarem minha asserção
- acreditei que devíamos apelar para o patriotismo dos dissidentes e, ainda, preparar o terreno para que o nobre atual Ministro da Marinha, como Presidente do
Conselho, organizasse um Gabinete que fundisse novamente o partido.
Enfim, a crise deu-se, ficando demonstrado que as correspondências de
Pernambuco, publicadas no Jornal do Commercio, a que tenho aludido, e que
convido o nobre Senador pela Bahia a ler, tinham dado, efetivamente, a chave do
enigma.

O Sr. Sá e Albuquerque- Correspondência de oposição.
O SR. OTTONI- O nobre Senador por Pernambuco que me dá o aparte
explicará depois, também, a magna parte que tomou na organização do Ministério
atual. E, então, saberemos de quem eram as correspondências. Mas, é claro que da
parte do partido ministerial não é que se havia de anunciar que o Sr. Marquês de
Olinda vinha derrubar o Ministério.

O Sr. Sá e Albuquerque - As correspondências eram da oposição radical
de Pernambuco.
O SR. OTTONI - Ah! não me recordava de que esta palavra oposição era
pronunciada em relação a Pernambuco, onde há sempre outro governo -não sei
se diga outra dinastia. Lá, a palavra oposição não se entende em relação ao governo
geral, mas aos diversos ramos de uma famüia muito respeitável, onde me prezo de
ter amigos, e onde Vejo muito caráter digno de respeito, e à qual se costuma chamar
dinastia do Beberibe.
O Sr. Visconde da Boa-Vista - Há, em Pernambuco, o que há em toda
parte: intrigas de província.
O SR. OTTONI - Peço mil perdões, especialmente ao nobre Senador que
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.me interrompe. Ele sabe que o distingo e o prezo devidamente, como a muitos
djgri~s membros de sua ilustre famtlia. E, se minhas palavras podem doer ao nobre
Sen<idur, euas retiro. Sou sincero nesta declaração.
:(j:Sr. Visconde da Boa- Vista - Se eu tomar parte nesta discussão, direi o

que· perisü a te~pdto.

·O Sr. Visconde de Jequitinhonha - Estamos nos nossos gerais! Ah! meu
Deus; isto não vai bem ...
O SR. OTTONI - Com estas apreensões, filhas das notícias que vinham do
norte, quando a crise se manifestou, peço ao Senado licença para dizer com franqueza o que se me. afigurou: vi, no horizonte, a repetição da- não acho um termo
para bem qualificar ... repetição dos acontecimentos que se deram de 24 até 30
de maio de 1862.
Manifestada a crise, eu imaginei que um Ministério passageiro teria de
organizar-se como o Ministério de 24 de maio de 1862. Mas, já estava sabido, na
minha hipótese, que esse Ministério havia de dar lugar a que tomasse conta do governo, para efetivamente governar, ou para - como é costume dizer, servir de
ponte --, enfim, para qualquer destes dois fins, o venerando ancião que agora me
faz a honra de vir sentar-se a meu lado.
Essas apreensões, Sr. Presidente, confesso que me dominaram durante a
crise. Mas, chamado pelo Sr. Conselheiro Saraiva, procurei com toda a lealdade
auxiliá-lo na organização do Gabinete. Opinei, porém, que sendo o nobre Deputado encar~egado de organizar o Gabinete como Presidente do Conselho, era conveniente que, no Ministério, entrassem algumas sumidades daquelas com quem tínhamos vivido, nestes últimos anos, em boa harmonia. E tive a honra de indicar o
nosso nobre colega, Senador pelo Pará, e outro nosso nobre colega que tinha levantado, nesta cadeira, a honrosa cruzada contra o uti possidetis.
Infelizmente, este nobre Senador não se prestou a fazer parte do Gabinete, segundo o nobre organizador me assegurou, não vindo para o caso explicar
os motivos que teve para isso o nobre Ministro da Justiça, motivos que, aliás, são
sumamente honrosos a S. Exa. Mas, tendo-se acordado, em uma primeira conferência, o convite destes dois ilustres membros do Parlamento, a de mais organização ficou para uma reunião posterior, assim como alguma coisa que tivéssemos
previamente de discutir, a respeito do programa do Ministério.
Na segunda conferência, o Sr. Conselheiro Saraiva começou por apresen·
tar-me o Ministério, já organizado. Por conseqüência, eu, que tinha sido chamado
coorganizador, não o fui. Dos dois nomes assentados, um recusara-se e outro
estava lembrado, de comum acordo, por ambos nós: o do nobre Senador pelo
Pará.
Ponderei a S. Exa. que, antes de tratarmos do pessoal, era necessário
combinarmos alguma coisa a respeito da política. Cuido não ser preciso dizer ao
Senado que nunca reneguei as idéias liberais a que tenho servido. O ano passado,
na sessão, se nãO me engano, de 7 de junho, declarei que, em minha opinião, o
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Partido Progressista estava ainda em embrião, porque, tendo em uma espécie de
constituinte discutido um projeto de Constituição ...

O Sr. Firmino - Um programa.
O SR. OTTONI - ... ou programa, este programa não tinha sido adotado.
Por conseguinte, havia uma coalizão de indivíduos, isto é, cada um entrava com as
suas idéias, e, no ponto em que estavam de acordo, trabalhavam em comum, mas
que isto não era um partido. Portanto, já vê o Senado que nunca estive fora do
terreno liberal, segundo a frase de Pernambuco, genuíno. Sendo esta a minha
posição, Sr. Presidente, era natural que algumas palavras trocasse, nesse sentido,
com o nobre organizador do Gabinete.
Devo mesmo confessar ao Senado que, antes de ir à casa do nobre Deputado, atual Ministro da Marinha, procurei tomar conselho com alguns distintos
amigos que comungam nas mesmas idéias, um, que me está ouvindo e outros, da
Câmara dos Deputados, perguntando-lhes se achavam útil às idéias liberais que eu
fizesse parte do Gabinete com o Sr. Saraiva. Rendo os meus agradecimentos não
só ao amigo que está presente, como aos outros, da Câmara dos Deputados, pelo
voto de confiança que então me deram, certos de que, entrando para o Governo,
eu procuraria servir às idéias liberais com a maior dedicação.
Dados estes precedentes, está claro quais serão as minhas discussões com
o Sr. Conselheiro Saraiva. Peço licença a V. Exa. para referir um tópico de minha
conversação, que pode parecer um pouco pretensioso, mas é lícito para as coisas
mais rasteiras procurar e"xemplos grandes, e esta é a minha desculpa. Comemorei
um fato de Franklin, quando plenipotenciário dos Estados Unidos. Dirigindo-se a
Frederico li, da Prússia, a fim de pedir auxílio para a causa da independência que
pleiteavam Washington e a América do Norte, respondeu-lhe o monarca: "Mas
notai, meu caro Benjamin, que eu sou rei, e vocês querem a república. Não posso
trabalhar contra o meu ofício, e, por isso, nada posso fazer." Ora, si parva licet
componere magnis, disse ao Sr. Saraiva, atual Ministro da Marinha. Eu sou liberal,
não posso entrar para um Gabinete que possa ir hostilizar os liberais de qualquer
ponto do Império. Especializarmos não vem ao caso, e, portanto, não descerei a
estas especializações. Especializamos províncias, mas vi que não havia perfeito
acordo entre mim e o nobre organizador do Governo.
O nobre Ministro disse, na Câmara dos Deputados: "Apreciadas algumas
questões, tratamos do pessoal". Das questões apreciadas, uma foi essa, as outras
são de importância secundária. Hoje, falo especialmente nessa porque, apesar de
que o. nobre.Ministro dissesse: "apreciadas algumas questões, tratou-se do pessoal",
entretanto, essa mesmo não tinha ficado devidamente resolvida.
Mas passamos aos nomes. Dando como resolvida as questões, ponderei ao
nobre Ministro que aqui vinha me achar só em frente de adversários poderosos,
ricos de erudição, de eloqüência, fortes nas práticas parlamentares e no manejo
do sistema representativo, tendo por companheiros o nobre Senador pelo Pará,
ainda enfermo, e que não podia repetir, agora, em razão de sua moléstia, o milagre
que em 1830 ostentou na Câmara dos Srs. Deputados, sustentando, ele só, contra
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uma forte maioria ou quase unanimidade, a luta porfiada de que o Senado se recordará.
Achava-me eu fraco, pequenino, só, diante da imensa falange que me está
observando, e reconhecendo a própria debilidade, pedi um aux11io ao nobre organizador do Ministério, e disse-lhe: "Não se trata de dar mais ou menos força aos
meus dois elementos que entram na combinação. Não; o que peço é um auxiliar
no Senado". E como aparecia hesitação no Sr. Conselheiro Saraiva, para mostrar em
toda a sinceridade qual era o meu pensamento, disse ao nobre Ministro: "O vosso
alter ego, no Senado, é talvez o nobre Senador pelo Piauí, dai-mo por companheiro." Portanto, fui eu quem indicou o nobre Senador pelo Piauí.
Nesta ocasião, preciso de descer a detalhes, porque o nobre Ministro da
Marinha disse que tinha proposto riscar o Sr. Octaviano e substituí-lo. Assim foi.
mas eu tornei-lhe: "Isto não, porque o nome do Sr. Octaviano foi a lembrança mais
feliz que V. Exa. teve." E, com efeito, na posição do Sr. Ministro da Marinha. tendo
sido chefe de uma missão especial, malograda no Rio da Prata, sendo seu sucessor,
como Ministro plenipotenciário e enviado extraordinário naquela república, o Sr.
Conselheiro Octaviano, era evidente a conveniência de que o Sr. Octaviano fizesse
parte do Ministério organizado pelo seu ilustre antecessor. Por isso, recusei eliminar
da lista o Sr. Conselheiro Octaviano, e o nobre Ministro disse que foi só por causa
desta recusa que não se completou a organização do Ministério. O Senado já vê
que houve equívoco, que houve omissão da parte do nobre Ministro. e não foi só
porque pedi um colaborador para a tribuna do Senado que a combinação malogrou-se .. É claro que outras coisas devem ter ocorrido. Que não havia perfeito
acordo de vista entre nós, eu já disse, e citei um exemplo.
A este respeito, trocaram-se entre o nobre Ministro da Marinha e o nobre
ex-Ministro do Império algumas palavras que eu não posso deixar de considerar.
O Sr. ex-Ministro do Império admirava-se, com razão, de que se tivesse pretendido
riscar de uma combinação ministerial, no sentido das idéias do nosso atual Ministro no Rio da Prata, o nome de S. Exa. O Sr. Ministro da Marinha retorquiu-lhe,
como que dizendo: "Não penseis que há, de minha parte, animosidade contra o
Sr. Octaviano. Eu sou mais amigo dele do que o Sr. Ottoni."
O Sr. Paranaguá - O que o Sr. Ministro da Marinha disse foi: "Sou mais
amigo do Sr. Octaviano do que do Sr. Ottoni."
O SR. OTTONI - S. Exa. disse: "Sou mais an1igo do Sr. Octaviano do que
o Sr. Ottoni."
O Sr. Paranaguá - Ele declarou pelos jornais.
O SR. OTTONI- O que o Jornal publicou é o que estou dizendo. O nobre
Senador explicará o fato como lhe parecer. O que tem sentido é o que estou dizendo, é o que saiu nos jornais. A emenda ou a retificação que apareceu é que a não
ser uma grosseria, não tem sentido, e tal grosseria eu não posso admitir da parte do
nobre Ministro. O nobre ex-Ministro do Império perguntava: "Como é que qui-
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seste lançar fora do Ministério uma entidade como o Sr. Octaviano? E o Sr. Ottoni
é que sustentou~" O Sr. Ministro da Marinha respondeu: "Não, não penseis glle.era
porque eu tivesse qualquer coisa contra o Sr. Octaviano. Sou mais an1igo ~ele: do
que o Sr. Ottoni, sou seu amigo desde a escola."
O Sr. Paranaguá - "Do que do Sr. Ottoni"; estive presente e ouvi.

O SR. OTTONI - O nobre Senador pelo Piauí...
O Sr. Parana"''1 -: Quis repelir a insinuação do

n~bre-

ex-Mi.pistro dn Tm.

pé rio.
O SR. OTTONi - O nobre Senador pelo Piauí pode tomar ..a palavra que
eu responderei nPnnis~fSenta-se.)
A.lguns Srs.· Senadores - Continue, continUe!

O SR. OTTONI (levantando-se) - Sentando-me: ·não er1tmeu fim ofender
o nobre. Senador "pelo Piauí, eu queria ouvi-lo para apreciar as suas palavras, e, por
isso, pedi que se explicasse sem me interromper.
.
· O que é natural é o que saiu no discurso publicado no Jornal: "Eu sou
mais amigo do Sr. Octaviano do que o Sr. Ottoni", como que dizendo que não
podia querer ofender o seu amigo. No dia seguinte, apareceu uma retificação: "Eu
sou mais amigo do Sr. Octaviano do que do Sr. Ottoni." Mas que sentido fazem,
Sr. Presidente, estas palavras? Pois que tinha que ele fosse menos meu amigo, para
riscar o nome do Sr. Octaviano? Se fosse para riscar o meu, vade, mas tratava-se de
riscar o nome do Sr. Octaviano. Bem se vê que não vem nada para o caso, e a frase,
como foi corrigida, é que é simplesmente uma grosseria que eu não devia esperar
do Sr. Ministro da Marinha. Eu nunca pretendi ser íntimo amigo de S. Exa., e como
não sei qual o D X de amizade que S. Exa. me concede, não posso, desde que se
trata de comparações que mais ou menos humilham, aceitar tal D X que devolvo.
Quando vi malograda a combinação do nobre Deputado pela Bahia, atualmente Ministro da Marinha, confirmei-me mais na idéia que tinha formado, em vista
das correspondências de Pernambuco, isto é, que aí vinha o nobre Senador por
Pernambuco, que a correspondência de lá já tinha anunciado no mês antecedente.
Não me admirei, pois, quando às portas desta Casa parou a carruagem do nobre e
muito venerando atual Presidente do Conselho, e, se houve a admiração, foi,
somente, de que a tão insignificante individualidade S. Exa. se dirigisse, fazendo a
honra de levar-me para sua casa, como que já proclamado Ministro. Já disse, antes
de V. Exa. chegar - dirigindo-se ao Sr. Marquês de Olinda, que viera sentar-se em
uma cadeira junto do orador -, que nestes detalhes não me julgava autorizado a
entrar, mas que o Sr. Ministro da Marinha, chamando-me à discussão, a tanto me
obrigou.
Em casa do respeitável Sr. Presidente do Conselho, eu, convidado por
S. Exa. e cativo deste obséquio, e das expressões benévolas que S. Exa. me liberalizou, pedi-lhe licença para abrir-lhe minha alma, com toda a franqueza, referindo
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a S. Exa. quanto se havia passado com o Sr. Conselheiro Saraiva. Fiz ao nobre
Presidente do Conselho o relatório que acabo de repetir perante o Senado. E como
era, por assim dizer, convidado para coorganizador, insisti, especialmente, sobre a
necessidade de, tanto para o País como especialmente para o estrangeiro, nomear-se
um Ministério forte, pelo prestígio dos nomes. Indiquei a S. Exa., novamente, que
insistisse com o distinto e muito ilustrado Sr. Ministro da Justiça atual, a fim de
que viesse para coadjuvar-nos com as suas luzes e com o prestígio de seu nome.
O nobre Ministro me disse que isto não era possível, porque o nobre Senador não
aceitava. Indiquei alguns outros nobres Senadores, e também não foi possível que
passassem. Mas, ainda fiquei esperançado de que, se o nobre Senador consultasse
com o Sr. Conselheiro Saraiva, que apontei e que S. Exa. aceitou, poderíamos
organizar um Ministério forte pelo prestígio dos nomes, forte pelo caráter e ilustração dos indivíduos, pela sua importância entre os partidos, um Ministério que
estivesse, assim, habilitado para, sem maior sacrifício do País, repelir o cacique do
Paraguai, dando-nos força moral em todas as margens do Rio da Prata. Mas, o
nobre Presidente do Conselho foi infeliz na tentativa com o Sr. Saraiva e veio
comunicar-me que S. Exa. não entrava para o Ministério. Então, apresentou-me
S. Exa. um projeto de Gabinete.
·
Supondo que, à vista da interpelação do nobre Ministro da Marinha, não
pode haver a menor inconveniência em declinar nomes ...
O Sr. Silveira da Motta -'- Sem dúvida, deve-se saber tudo.

O SR. OTTONI - ... acho que o País deve saber tudo para nos julgar.
Estou acusado, até por amigos meus, de não ter querido entrar para o
Ministério, de não ter querido tomar a responsabilidade de Ministro, eu, que a
desejo tanto.
O Sr. Silveira da Motta - Apoiado.

O SR. OTTONI- Por isso, Sr. Presidente peço perdão ao nobre Presidente
do Conselho para, atendendo à minha situação especial e excepcional, permitir-me
que fale com toda a franqueza, mesmo que decline outros nomes próprios, usando
do mesmo direito de que usou o nobre Ministro da Marinha, pondo-me em
discussão.
O nobre Presid~nte do Conselho apresentou-me - isto era, .se não me
engano, no dia 1O de maio - uma lista em que, além do meu humilde nome e o do
Sr. Conselheiro Octaviano e do Sr. Martinho de Campos, que não estava na Corte,
completava-se o Ministéfio com o nosso estimado e respeitado colega que, ultimamente, tomou assento como Senador pela Província do Maranhão (indicou o Sr.
Nunes Gonçalves), e que sabe, pelas nossas relações anteriores, quanto respeito e
simpatia lhe tributo, e aos Srs. Deputados Dantas e Espefidião de Barros Pimentel.
· Peço licença aos cavalheiros a quem me refiro para dizer que ponderei
que, apesar de muito estimáveis todos eles, faltava-lhes uma condição que nas
circunstâncias atuais, me parecia indeclinável: a condição de antiguidades. Pois que
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me parecia que precisávamos de um Ministério que impusesse, pelo seu prestígio,
ao Rio da Prata.
E tão profunda era minha convicção, neste ponto, que a não poder realizar-se, no seio da coalizão progressista, um Ministério como fantasiava, eu estava
pronto a entrar para um Ministério de coalizão com os conservadores de cores mais
carregadas, se, acaso, pudesse ser aceito entre eles; mas que, em todo o caso,
naquela combinação que o nobre Presidente do Conselho tinha a bondade de apresentar-me, eu via um amigo distinto, um dos líderes mais dedicados que teve o
Ministério passado, na Câmara dos Deputados, o Sr. Martinho de Campos, cujos
conselhos podiam orientar-me. Infelizmente o Sr. Martinho de Campos não estava
na Corte, e só no dia seguinte chegaria; e, portanto não tendo o conselho prestimoso deste amigo, não podia senão recusar.
Em vez de .dar por finda a tentativa, S. Exa. adiou a solução para o dia
seguinte, e eu fiquei de ir ter com S. Exa., depois de me haver entendido com o
Sr. Martinho de Campos, que supunha estar em Petrópolis, e ao qual, pelo telégrafo, mandei pedir que viesse com a maior urgência. O Sr. Martinho de Campos,
não estando ainda em Petrópolis, não pôde vir no dia seguinte, e eu fui apresentar-me ao nobre Presidente do Conselho, insistindo na minha recusa.
Mas, tinha pensado muito sobre as ocorrências 'que se haviam dado, e
vendo que se haviam desculpado de servir os chefes da coalizão progressista que
tinham sido indicados, isto é, os da coalizão progressista - segundo disse o nobre
Senador - de origem conservadora, porque, nos de origem liberal tenho a glória de
não haver encontrado o menor embaraço, e lhes rendo por isso mil graças -vendo,
digo, aquelas dificuldades, acreditei - o que vou dizer é uma fraqueza e uma jactância, mas, enfim, já que tive esta fraqueza perante o nobre Presidente do Conselho,
vou tê-la também perante o Senado - que podia organizar o Gabinete. O Senado
há de perdoar-me ...
O Sr. Silveira da Motta - Sem dúvida podia.

O SR. OTTONI - ... a ousadia. Disse eu a S. Exa. que, tendo falhado todos
os expedientes propostos por mim, a fim de organizar-se um Ministério forte
diante do estrangeiro, única questão que me preocupava, eu, apesar de que pudesse
ser pretensão de Ícaro, prestes a mergulhar-se na baía de Niterói, arrojava-me a
dizer que estava pronto para organizar o Ministério ...
O Sr. Silveira da Motta - E devia querer.

O SR. OTTONI - ... e assegurei a S. Exa. que se eu tivesse a honra de ser
encarregado de uma tal missão, dentro de meia hora o Gabinete estaria composto.
Pedi mesmo licença a S. Exa. para deixar passar a frase com a qual designei a côr
do Gabinete. V. Exa. (dirigindo-se ao Sr. Marquês de Olinda) há de perdoar-me,
deixe passar a frase:
"Hei de organizar um Gabinete de genuínos, mas um Gabinete que
há de conquistar o apoio de V. Exa."
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O Sr. Silveira da Motta - Mas, ele disse que não!

O SR. OTTONI - Cuidei que tinha aceitado a proposta ad referendum.
Eu já disse ao Senado que não tinha repugnância nenhuma pela Pasta, que estava
mesmo desejoso de servir, e no Correio Mercantil está o meu programa, escrito
em uma série de artigos, indicando a Pasta que ambicionava. Era a Pasta da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, por que eu pleiteava, apresentando minhas
idéias sobre uma grande rede de caminhos de ferro.
Vê-se, pois, que longe de esquivar-me, eu desejava ser Ministro, e quando
o nobre Presidente do Conselho me disse -isto depois do meio-dia- que voltasse
da 1:30 para as 2 horas, fiquei cheio de esperanças, considerando-me organizador
do Gabinete, durante aquela hora e meia, porque me pareceu que S. Exa. ia aconselhar à Coroa que lançasse mão do insignificante indivíduo que ora fala perante
o Senado. Já vê, pois, o Senado se eu seria pontual. À hora aprazada, fui saber a
resposta, isto é, fui saber se haveria um Gabinete genuíno, organizado por mim,
e o nobre Presidente do Conselho me disse, simplesmente: "Sua Majestade o Imperador me ordenou que organizasse um Gabinete com os moderados." Inclinei-me
respeitoso, diante desta explicação, e retirei-me.
O Sr. Pimenta Bueno - V. Exa. não é moderado?

O SR. OTTONI - V. Exa. não sabe que, em certo dicionário, e especialmente no dicionário da respeitável pessoa a quem me dirijo, respeitável por todos
os títulos, a palavra moderado subentende conservador? (riso). E o Ministério,
que já estava organizado era, portanto, conservador-moderado ou simplesmente
moderado, porque, quando se diz moderado, se subentende conservador. Mas, se
daí alguém concluir que entre os liberais não pode haver moderados, protesto
contra esta significação.
O Sr. Silveira da Motta- Eu também protesto.

O SR. OTTONI - Mas, o que é certo é que, saindo da casa do nobre
Presidente do Conselho - e agora vou, também, dirigir-me ao nobre Senador por
Pernambuco, que me honrou com apartes tão repetidos no princípio do meu
discurso - saindo da casa do nobre Presidente do Conselho, encontrei o nobre
Senador trazendo em sua companhia o nobre Ministro da Justiça!
.
De maneira que me afigurou estar o Ministério já organizado, quando eu
estava à espera do encargo de organizá-lo! Veja V. Exa. a decepção por que passei
(risadas). Quando estava à espera do encargo, considerando-me já Presidente do
Conselho, outro Ministério já estava organizado.
O Sr. Silveira da Motta - Foi logrado.

O SR. OTTONI - Eu acho que sim.
O Sr. Zacarias - Logração f;unosa!
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O SR. OTTONI - Mas, foi menor do que aquela que o nobre Senador
levou em 1862, porque, ao menos, eu previ as conseqüências como elas se deram,
e o nobre Senador entrou para o Ministério contando que tinha vida, mal sabendo
que atrás da cortina estava o nobre Senador por Pernambuco, que o havia de
substituir dentro de poucos dias. Portanto, a decepção daquele que já havia andado
com correio atrás de si, três dias, é muito maior do que a minha, que não cheguei a
ter correio.
O Sr. Zacarias - Tenho andado anos com correio atrás. Não me enganei
nessa ocasião, e sabia o que havia de acontecer, disse-o sempre aos meus amigos.
Era necessário ser muito míope, para não saber o que havia de acontecer. V. Exa.,
agora, fere-se a si mesmo, como demonstrarei.

O SR. OTTONI - Pode ser.
O Sr. Zacarias - Nunca esperei outra coisa; o que eu nunca fiz foi oferecer-me.
O Sr. Presidente - Atenção!

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, em vista deste relatório, desta notícia
um pouco detalhada que tenho dado, e que me parece tem sido acompanhada
pelo Senado com algum interesse, porque talvez envolva alguma novidade ...
O Sr. Barão de Muritiba- Curiosidade ...

O s·R. OTTONI- ... e tem despertado curiosidade.
Mas, Sr. Presidente, em vista do que acabo de referir, V. Exa. vê - vou
novamente dar prazer ao nobre Senador pela Bahia - como não seria grande a
minha decepção, achando diante de mim organizado o Gabinete, conforme a minha
idéia, com alguns dos nomes que eu tinha proposto, e eu de fora:· hos ego versiculos
feci, tulit a/ter honores! Si vos nom vobis.
O Sr. Dantas - Logo, deve apoiar o Ministério!

O SR. OTJ:ONI - O nobre Senador diz que devo apoiar o Ministério. Não
nego o apoio à guerra, para bater o cacique do Paraguai e hei de dar ao Ministério
os meios de que carecer; ele não há de desculpar-se com a minha oposição. Mas, hei
de preparar o País para tomar contas ao Ministério, especialmente, ao nobre Ministro da Marinha, se acaso não realizar o programa que afixou perante as Câmaras,
falando comô verdadeiro Chefe de Gabinete, e até alegando que o nobre Senador,
Presidente do Conselho, em razão da sua idade talvez não acompanhasse a S. Exa.,
tão longe como S. Exa. queria ir. E peço licença para confessar ao Senado que,
lendo o programa do nobre Ministro da Marinha, fiquei até receoso de que S. Exa.
se adiante tanto que talvez eu não o possa acompanhar, e fique com o nobre Presi814

dente do Conselho. Mas, enfim, é justo que de antemão nos preparemos para,
segundo a indicação do nobre Ministro da Justiça, depois da paz ajustarmos contas,
não só a conta velha como a conta nova, sendo que, na conta nova, entra em
débito, desde já, o programa afixado pelo nobre Ministro da Marinha, que não
cansarei de recomendar e comemorar.
Dadas estas explicações, pedirei licença ao nobre Senador por Mato
Grosso, meu digno colega de lista tríplice por aquela Província, para tomar em
consideração algumas das observações de S. Exa. Está claro que, no vôo de sete
horas que com tanta segurança transpôs o nobre Senador, há dois dias, é impossível que eu, ave rasteira como sou, o possa acompanhar. Porém, aqui ou ali, apanharei algumas das proposições que me ficaram, para oferecer a S. Exa. minhas
considerações a respeito.
V. Exa. já vê que vou falar, principalmente, do convênio de 20 de fevereiro,· que não sei a quem pertence, porque dizem que o convênio tinha sido aprovado pelo Governo Imperial, e ele está assinado pelo ex-enviado extraordinário,
entretanto, aqui se tem sustentado que é um simples pacto da família oriental. O
que é certo é que nesse convênio portou por fé o nobre Senador por Mato Grosso
que o Brasil estava satisfeito, que não tinha mais que reclamar.
Mas, Sr. Presidente, o convênio de 20 de fevereiro, desde o momento em
que foi promulgado, teve explicações eficazes por parte do Governo de Montevidéu.
O Governo, que tinha sido levantado com o triunfo dos aliados, ou, antes, com o
triunfo do Brasil, apressou-se em dizer que aquele convênio não alcançava os crimes
que tinham sido cometidos fora dos limites do Estado-Oriental. Acrescentou-se
mesmo, oficialmente, que as palavras e outros crimes políticos incluídos na parte
fmal do art. 2? tinham sido escritos, unicamente, para satisfazer o amor-próprio do
negociador brasileiro, mas que nenhuma significação tinham.
Ora, Sr. Presidente, esta declaração tanto mais importância tem no meu
espírito, porque o nobre Senador, no dia 16 de fevereiro, quatro dias antes do
convênio, escrevera para Buenos Aires, segundo a carta que há três dias passou aqui
de mão em mão, depois de lida pelo nobre ex-Ministro dos Estrangeiros, certo dos
atentados praticados, no J aguarão, pela quadrilha de Munhoz e Aprício, alegando
não só roubos e mortes, como atentados contra a honra das faml1ias, e protestando
contra tais bandidos.
Nestas circunstâncias, não posso compreender como é que, quatro dias
depois, o nobre Senador escreveu no convênio de 20 de fevereiro que o Brasil
estava satisfeito, sem nada reclamar acerca dos atentados do Jaguarão.
.
A assinatura do negociador brasileiro, e o fato de alegar S. Exa. que o
convênio tinha sido negociado ad referendum, motivo pelo qual tinha sido submetido ao Governo Imperial, no meu entender torna mais dignas de estudo as palavras
que o nobre Senador selou com a sua assinatura, porque, se dependiam da aprovação do Governo Impelia!, é porque resolviam não só a questão oriental como a
questão brasileira, significando que tudo estava acabado. Havia, é certo, as promessas que o general Flores tinha feito ao nosso almirante, havia as promessas
que ele havia feito, particularmente, ao nobre Senador, mas, no momento em que
se trata legal e oficialmente, essas promess.as particulares estão acabadas, e tiveram
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como solução o convênio. O convênio devia dar solução a todas as reclamações
brasileiras, e estipular que o contexto das promessas particulares teria inteiro
vigor como se estivessem incluídas nele; e, como assim não se fez, estamos à discrição do general Flores com quem talvez tenhamos de, novamente, discutir o ultimato do Sr. Saraiva- e Deus permita que eu me engane.
O nobre Senador por Goiás esgotou por tal modo esta matéria que talvez
eu não devesse ·entrar mais em debate a respeito.
O nobre Senador por Goiás provou que o convênio pecava pela matéria e
pela forma: pela matéria, as poucas palavras que eu disse também o comprovam,
além do muito que expôs o nobre Senador por Goiás; e, quanto à forma, o fato
citado me parece da maior importância. O nobre Senador não tinha, efetivamente,
poderes regulares perante o novo governo do Estado Oriental. Quem podia contratar era o almirante e o general-em-chefe. O almirante já tinha começado a exercitar esse direito, e já havia as notas reversas entre o general Flores e o almirante,
notas que ficaram acumuladas pelo convênio. O almirante, que podia tratar, foi
quem chamou de Buenos Aires o nobre Senador para o auxiliar com os seus conselhos. E, sendo assim, como é que se arreda da negociação o almirante?
O nobre Senador, falando a respeito da forma e das concessões contidas
nnconvênio, citou o nosso próprio exemplo no Rio da Prata, de 1831 para 1832.
Disse que assim se tinha feito, então, contratando Oribe com Urquiza e ficando,
à margem, o nosso generalíssimo, que esteve na campanha e que, calculadamente,
os nossos fidelíssimos aliados de então havia deixado na retaguarda. Mas, Senhores,
o exemplo não pode ser mais deplorável. Se, acaso, temos sido nestes últimos anos
desconsiderados no Rio da Prata, deve-se isto a esse convênio entre os generais
argentino e oriental, a que o nobre Senador se referiu.
Tínhamos satisfações a tomar do governo de Rosas, e tínhamos satisfações a tomar em Montevidéu. O Exército brasileiro pôs-se em campo e se dirigiu
para Montevidéu, mas tomou-nos a vanguarda o general Urquiza, que era governador de uma província que devia obediência a Buenos Aires ...

Um Sr. Senador - Estava separada.
O SR. OTTONI - Não estava isso legalizado. Entre-Rios se achava em
rebélião contra o governo legal das províncias unidas, que® era o do governador
Rosas. Estava Urquiza na posição do general Flores, talvez este em melhor posição,
porque na última hora não havia mais governo legal em Montevidéu, e Urquiza
apresentou-se diante do acampamento de Oribe, com quem fraternizou. E, quando
o nosso general lá chegou, tudo estava arranjado entre os dois.
O Convênio, que não sei se era· também de 20 de fevereiro, estava celebrado entre os dois chefes, quando chegaram às vizinhanças de Montevidéu as
forças ·brasileiras, e, em virtude desse convênio que se cita como norma, dentro
el;ri pouco tempo todo o Estado Oriental ficou à discrição de Oribe e dos seus
amigos. Foi Oribe quem designou as presidências, e foram ele e seus amigos que
nos criaram, no Rio da Prata, as maiores dificuldades.
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O Sr. Paranhos - A proposição de V. Exa. é tão inexata que o governo
reconhecido foi o de ,Montevidéu.
O SR. OTTONI- Foi, por enquanto, mas dentro de pouco tempo quem
governava o Estado era o Sr. Giró ou Oribe.
O Sr. Paranhos - São evoluções da política.
O SR. OTTONI - São evoluções resultantes do que estava estipulado
no convênio que, infelizmente, o nobre Senador quis tomar como norma para
o de 20 de fevereiro.
E, se .o convênio de 1831 p~ra 183 2 podia ter desculpas e tolerar-se,
porque não tínhamos ainda aparecido no Rio da Prata, porque mesmo naquela
guerra o nosso Exército nada tinha feito ainda, não pode ter desculpa o convênio
de 20 de fevereiro, sendo tão diversas as circunstâncias.
Em 1863, tínhamos Paissandu, tínhamos conquistado gloriosamente a
principal praça do Estado Oriental. Tinham mostrado os brasileiros que, apenas
com 2.000 ou 3.000 homens de infantaria, podiam fazer render-se uma praça
forte, guarnecida por mais da metade do !].Úmero da nossa força. Tínhamos mostrado em Paissandu que, se acaso não viesse o convênio de 20 de fevereiro, com
os batalhões de bravos que chegaram a Montevidéu, e mesmo sem os novos reforços
e grandes recursos que estavam em viagem e foram sucessivamente chegando,
estávamos em circunstâncias de poder ganhar igual vitória em Montevidéu, onde
toda a nossa excelente esquadra dominava a praça.
O Sr. Silveira da Motta - Vilhalba o reconheceu.
O SR. OTTONI - Demais, pode-se dizer que a praça estava entregue à
população estrangeira, e é sabido que a população estrangeira ameaçava e podia
obrigar o governo dos Aguirres e Palomeques ...
O Sr. Silveira da Motta - A entregar-se à discrição.
O SR. OTTONI -- É verdade, a entregar-se à discrição. Tanto estavam
prontos para fazer, resguardando assim seus interesses, os estrangeiros residentes
em Montevidéu. E o governo de Aguirre não tinha mais recurso. Entre"tanto, valeu-lhes o nobre Senador por Mato Grosso, valeu-lhes a generosidade de S. Exa.,
e, por isso, foi o nobre Senador, com razão, vitoriado como se gabou de tê-lo sido
pelos vencidos, principalmente e em geral pelos orientais, porque, efetivamente, se
oriental fosse o nobre Senador por Mato Grosso, mais valioso serviço não poderia
prestar às duas parcialidades. O que sinto é que o fizesse em detrimento da glória e
dos direitos do Brasil. (Apoiados.) O nobre Senador citou mais em apelo do seu
convênio: o exemplo da capitulação de Paris em 1813, e, aí também, o nobre Senador não foi tão bem inspirado corno costuma sê-lo habitualmente. Quando
Paris capitulou, entregando-se aos aliados, recebeu a lei do vencedor, e dura lei: os

817

prussianos, entrando na capital da França como vencedores, tratavam de fazer
voar petas ares os monumentos que recordavam as vitórias do Império e as derrotas
da Prússia. A ponte de Iena esteve minada e ia toda voar. Foi por súplicas de Luiz
XVIII, e por intervenção de Wellington, que Bluker poupou toda aponte, menos a
parte dela em que. havia. uma inscrição relativa à vitória dos franceses sobre os
prussianos, em Iena; essa parte voou pelos ares. O mesmo sucedeu, creio, a respeito
da ponte de Wagram. Por conseguinte, o amor próprio dos aliados não se satisfez,
como disse o nobre Senador, recebendo como sorrelfa os primores de arte dos
museus da Europa que haviam sido trazidos para Paris.
O Sr. Paranhos - Não me referi à guerra dos 100 dias.
O SR. OTTONI - E essa restituição não teve nada de clandestina. Foram
restituídos e encaixotados com toda a solenidade os primores de arte, dos Marcos
da Europa, apesar de que não tinham sido roubados como o foram muitos dos
objetos brasileiros que estavam em Montevidéu, antes, tinham sido conquistados
em leal batalha. O que veio de Viena, trazido pelo exército francês, era o fruto
da conquista, e havia em Montevidéu muitos valores qúe eram o produto da
rapina de piratas como Munhoz e Aparício.
O Sr. Paranhos -· Eles estavam na campanha, nunca mais poderão ficar em
Montevidéu.
O SR. OTTONI - Os aliados não se contentaram com ficar ocupando
Paris, deixando uma forte guarnição, guarnição que era não só a garantia da paz e
do cumprimento dos tratados, como também do pagamento da forte contribuição
de guerra que foi imposta à França ...
O Sr. Visconde de Jequitinhonha - Apoiado.
O SR. OTTONI - ... isto é, 700.000.000 fr., conforme diz o Tratado de
Viena (lê).
Mas o Brasil, no entender do nobre Senador, devia fazer a guerra como
turista, unicamente para triunfar. É muito rico para pagar sua glória, e, por conseguinte, pode ser mais generoso do que o foram em Paris as potências aliadas.
A Inglaterra, a França e a Espanha não têm essas delicadezas. A Espanha,
quando declarou guerra ao Marrocos, e foi pedir satisfações, não se contentou com
21 tiros à sua bandeira. Trouxe navios, carregados de ouro, para indenização das
despesas da guerra. O mesmo têm feito a Inglaterra e a França, no Oriente. O
mesmo fez a França, no México. O imperador Luiz Napoleão não mandou seu
exército e armada ao México, unicamente, para colocar Maximiliano I sobre o
trono. Não foi somente por amor da glória, mas para vingar afrontas que súditos
franceses tinham recebido naquele país, e para cobrar, como cobrou inexoravel·
mente do governo mexicano, que havia fundado fortíssimas contribuições de
guerra. Por conseguinte, todos os precedentes nos aconselhavam a que exigíssimos
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indenização pelos sacrifícios extraordinários que fizemos, e que estamos fazendo.
por culpa do Estado Oriental, e o nobre Senador, que teve carta branca para a
negociação ...
O Sr. Paranhos - Não tinha poderes regulares, disse V. Exa.

O SR. OTTONI- Mas devia inspirar isso ao digno almirante que o chamou
de Buenos Aires. E aí estavam os poderes, se o nobre Senador quisesse prestar-se
como devia, ao convite do almirante, em nome do qual, e de acordo com as reclamações que éle formulara, em 1864, do seu proceder. O almirante, esse não há
dúvida, tinha as suas credenciais assinadas pelo direito e pelas bocas-de-fogo da
nossa esquadra.
Sr. Presidente, sinto muito não ter-se ainda publicado o discurso do nobre
Senador, para acompanhá-lo, especialmente em alguns tópicos que ouvi com muito
pesar, porque me pareceram outros tantos capítulos de acusação contra o Sr. Visconde de Tamandaré.
Eu entendo que o Sr. Visconde de Tamandaré salvou um pouco a deficiência do convênío, porque, antes de levantar o bloqueio, segundo. deduzi de alguma
coisa que o nobre Senador disse, exigiu que, ao menos, se salvasse a bandeira nacional, embora fosse um pano velho, que não podia receber insultos, dando-se o
caso, à vista desta intimação do almirante, de achar-se de algum modo bloqueado o
nosso aliado, já senhor da praça, e mesmo o nobre ex-Ministro, se o nosso aliado
não concordasse em salvar a bandeira brasileira, como exigia o nobre Visconde de
Tamandaré.
Não posso deixar de render milhares de agradecimentos e louvores a essa
gloriosa espada, que tão alto elevou, nÓ Rio da Prata, o valor brasileiro. Aplaudo
mesmo a sua recusa de assinar o convênio de 20 de fevereiro. Aplaudo o nobre
almirante, por se ter recusado a desembarcar em Montevidéu e cumprimentar o
nosso aliado, o general 'Flores e o nosso enviado extraordinário, retirando-se,
como é público, desgostoso para Buenos Aires, a fim de que, com sua presença,
não sancionasse o que supunha quebra de dignidade e dos direitos de seu País.
O Sr. Paranhos -- O nosso
almirante foi assistir à assinatura do convênio
I
com o Sr. Menna Barreto, tanto não o julgou desonroso.

O SR. OTTONI - Mas nem assinou o convênio, nem desembarcou em
Montevidéu para cumprimentar o general Flores.
O Sr. Paranhos - Nem tinha que assinar; o Sr. Menna Barreto também

não assinou.
O SR. OTTONI - Como não tinha de assinar, se os poderes vinham dele,
por quem V. Exa. foi chamado?
O Sr. Paranhos -Eu supunha que partiam do Governo Imperial.
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O SR. OTTONI - V. Exa. foi chamado pelo almirante que, no seu perfeito direito, tinha entabolada a negociação. Pelo almirante que, na sua nota dirigida ao general Flores, em 20 de outubro, tinha estipulado até o pagamento das
despesas da guerra, que ficaram esquecidas no convênio.
O Sr. Paranhos - Não apoiado.

O SR. OTTONI - Senhores, a respeito do convênio de 20 de fevereiro,
não pode haver duas opiniões, e creio mesmo que não as há: pode haver alguns
atos de justa deferência para com o negociador, mas a opinião contra este convênio é unânime em todos os partidos, em todos os lados. Eu, por assim dizer,
mesmo em casa do nobre Senador, vou procurar opiniões que o nobre Senador
não pode recusar.
O Sr. Paranhos - Fico sabendo como V. Exa. conta as unanimidades.

O SR. OTTONI - O nobre Senador, quartdo desembarcou, foi logo para
o Jornal do Commercio. São sabidas as afinidades e simpatias que S. Exa. tem,
na redação daquela folha, desde muitos anos.
O Sr. Paranhos -Também isto vem para a discussão?

O SR. OTTONI - Perdoe-me; cito o fato para mostrar que o Jornal do
Commercio não pode ser, de modo algum, uma entidade suspeita para o nobre
Senador, ...
O Sr. Paranhos - Não tenho nada com o Jornal do Commercio.

O SR. OTTONI - ... porque todos os redatores e correspondentes daquela casa sabem que, desde os belos tempos do amigo ausente, ausente ou pre·
sente, o nobre Senador tem direito a ser ali sempre bem ouvido, e sempre prezado.
Entretanto, Sr. Presidente, vejamos o que um dos mais ilustrados correspondentes do Jornal do Commercio diz, a respeito do convênio celebrado pelo
nobre Senador. E a correspondência de Londres ...
O Sr. Paranhos - Ah!

O SR. OTTONI - ... escrita pelo Sr. Dr. Clark, que procura estudar as notícias do Brasil e informar o público brasileiro do que se passa na Europa, em relação
a este País.
O Sr. Paranhos- É a última ou a penúltima?

O SR. OTTONI- Não sei, é de 9 de abril de 1865 (lendo):
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"A notícia da tomada de Montevidéu causou, aqui, grande satisfação
por pôr termo à carreira de um governo que se vê, agora, que não tinha
força moral no Uruguai, era perigoso para os seus vizinhos, incapaz de
manter a tranqüilidade no seu próprio território, essencialmente, não
em si mesmo, e cuja continuação no poder teria sido um flagelo para
todo o Prata, em geral. Contudo, como o triunfo tinha sido ganho pelas
armas brasileiras, não nos surpreende que a opinião pública, no Rio de
Janeiro, se levantasse contra o modo da entrega que, evidentemente,
devia ter sido à discrição e aos comandantes brasileiros."
Por conseguinte, aqui está, por pena não suspeita, por um dos correspondentes mais autorizados do Jornal do Commercio, reconhecido aqui e na Europa,
o transunto do que pensava a opinião pública, aqui e lá, a respeito do convênio de
20 de fevereiro deste ano.
O Sr. Paranhos - A opinião de V. Exa. tem, para mim, mais peso do que
essa, escrita em Londres, longe dos acontecimentos.
O SR. OTTONI - Agradeço muito a V. Exa.
O Sr. Paranhos - Se lesse a última correspondência, não acharia argumento
para o seu discurso.
O SR. OTTONI - Li, também, e não contraria o que vou ler. E, se acaso o
nobre Senador fizer-me a honra de tomar em consideração o que estou dizendo,
desde já o emprazo para ler a correspondência que se segue, e, então, verá o Senado
justos e devidos elogios pagos ao conhecido mérito do nobre Senador, mas não a
retratação da opinião que está consignada na primeira correspondência.
O Sr. Paranhos - Refiro-me à impressão, muito favorável ao Brasil, que o
acontecimento produziu na Europa.
O SR. OTTONI - A vitória, e não o convênio.
O Sr. Paranhos- Então, houve vitória, apesar do convênio?
O SR. OTTONI- Sem dúvida; mas podia haver como 10, e houve como
um, segundo disse o nobre ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros.
O Sr. Paranhos - Na consciência do nobre ex-Ministro dos Negócios
Estrangeiros, não está o que V. Exa. tem dito.
O SR. OTTONI - Está mais alguma coisa. Não tenho todos os documentos
que ele leu, como, por exemplo, aquela carta de V. Exa., que andou aqui pelo
Senado, de mão em mão, e que V. Exa., a 16 de fevereiro, escreveu para Buenos
Aires, dando notícia de todos os atentados que Munhoz e Aparício tinha praticado
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no Jaguarão, recomendando que fossem fulminados aqueles bandidos, que como
tal os considera S. Exa., na carta. E, quatro dias depois, os bandidos ficaram anistiados pelo convênio, ...
O Sr. Paranhos - Não apoiado.

O SR. OTTONI - ... ficaram com as suas patentes garantidas, são generais
da república, por graça do convênio.
O Sr. Paranhos - Não apoiado.

O SR. OTTONI - Não pode haver questão. O nobre Senador pela Província de Goiás há de perdoar-me que não o acompanhe na censura que fez ao Gabinete transato, pelo modo da demissão do nobre Senador pela Província de Mato
Grosso. O nobre ex-Ministro leu a carta atenciosa que acompanhou o decreto da
exoneração do nobre Senador por Mato Grosso. Cuido que a notícia da exoneração recebeu-a o nobre Senador, diretamente do Governo, não lhe foi intimada
por estranhos.
Ora, quero eu fazer uma recordação. Queixas, neste sentido, podia ter
tido o nobre e venerável Senador que se senta no banco posterior ao meu (indica
o Sr. Visconde de Jequitinhonha); se ele se queixasse do que, em 1841, lhe sucedeu
na Europa, tinha carradas de razão. O nobre Senador pda Província da Bahia, a
quem me refiro, enviado extraordinário e Ministro plenipotenciário do Brasil, na
corte de Londres, não tinha uma posição somenos à do nobre Senador no Rio da
Prata, entretanto, tendo havido a mudança do Gabinete que nós sabemos, de 23
de março de 1841, e o Partido Conservador subindo ao Poder, apressou-se o Ministério a dar tàdas as provas do seu desagrado, de seu desgosto, aos amigos do Ministério da maioridade. Assim, esquecendo todas as conveniências, todas as fórmulas,
mandou para a Europa a demissão do nobre Senador pela Bahia, mas remeteu-a
de modo que a notícia foi intimada ao nobre Senador por Lord Palmerston. O
nobre Senador, infatigável e zeloso dos interesses que lhe estavam confiados,
pedira para objeto da maior transcendência uma audiência a Lord Palmerston, e,
encontrando-se com ele, quando ia tratar de negócios importantes que V. Exa.
Sr. Presidente, e seus honrados colegas do Ministério da maioridade lhe haviam
cometido, o velho Lord lançou ao nosso honrado colega um sorriso malicioso e
disse: "Como quem falais vós?" O nobre Senador maravilhou-se: "Vós não sois
mais Ministro do Brasil" - cuido_ que foi assim_ que Lord Palmerston disse a S. Exa.
O Sr. Visconde de Jequitinhonha faz sinal afirmativo.

O SR. OTTONI - "O vosso sucessor já está na Europa." Ora, diga o
nobre Senador por Mato Grosso se isto tem comparação com o procedimento
delicado do nobre ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros, exonerando a S. Exa.,
porque na sua opinião não tinha acautelado tanto quanto devia os interesses do
império. O ato do Ministério de 1841 não tem comparação com o do nobre
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ex-Ministro dos Estrangeiros, sobretudo, em vista da carta atenciosa em que o
nobre ex-Ministro comunicava ao nobre Senador a sua exoneração.
O Sr. Paranhos ~ Mas publicou a demissão pelos jornais, o que é um castigo. Hei de apreciar a· moralidade desse ato.
O Sr. Dias Vieira

~

E eu hei de moralizar os atos de V. Exa., que poupei

bastante.
O SR. OTTONI - Já vê o nobre Senador pela Província de Goiás que o
ato não foi assim tão rude e desusado. Casos mais graves se têm dado no nosso
País, como prova o exemplo deplorável e verdadeiro de 1841.
Assim, Sr. Presidente, eu não posso deixar de acompanhar o nobre ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando deplorou o convênio de 20 de fevereiro,
ao qual em carta de 16 de fevereiro, S. Exa. com uma previsão admirável tinha
chamado pastel. Essa carta de 16 de fevereiro, que aqui foi lida pelo próprio nobre
Senador por Mato Grosso, é o epílogo de todas as instruções e opinião do Ministério transato, em relação ao modo por que devia terminar a luta com o Estado
Oriental.
O nobre Senador leu diversos despachos que recebeu, leu cartas particulares, e em todos estes despachos e cartas se lhe recomendava que sustentasse
com energia a dignidade do País. É verdade que, em uma dessas cartas, se diz:
"Vêde que nós precisamos de tomar contas ao Paraguai, é preciso ultimar a luta
no Estado Oriental, ainda que com algum sacrifício, o. mais depressa possível."
Mas ultimar com algum sacrifício não é contrariar todas as instruções, todo o
contexto de todos os outros despachos, e o contexto de todos os despachos está
resumido na carta de 16 de fevereiro, que o nobre Senador leu.
O nobre Senador há de perdoar-me que lhe diga que foi pouco generoso, e que não estava, sem dúvida, na sua intenção, quando pretendeu dar conhecimento ao Senado somente de uma parte dessa carta, inculcando que, nos parágrafos que não lia, havia coisas tão .graves que só com a permissão do nobre ex-Ministro de Estrangeiros podiam ser lidas.
O Sr. Paranhos

~

Não apoiado.

O SR. OTTONI - O Senado viu que o nobre Senador passou, primeiramente, a carta ao nobre ex-Ministro, a fim de que ele visse esses parágrafos e
disse.sse se podiam ser lidos perante o Senado.
O Sr. Paranhos - Se o nobre ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros não
conviesse na leitura, eu não a faria, e ficaria eliminado este incidente. Não se mencionaria, no meu discurso, o pedido que fiz a S. Exa.
O SR. OTTONI - Mas o efeito estava conseguido. Declaro que na qualidade de ministerial e ministerial póstumo, como me glorio de ser, fiquei assustado,
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persuadindo-me de que alguma frase inconveniente tinha escapado ao nobre ex-Minístro mas aqui disse, alto e bom som, ao nobre ex-Ministro dos Estrangeiros, e,
talvez, V. Exa. o ouvisse, Sr. Presidente, e o Senado todo: "V. Exa. há de permitir
que se leia tudo, seja o que for; tudo é menos do que a impressão que deve ficar
destas reticências." O nobre ex-Ministro, com a prudência que lhe é própria e do
alto emprego que acaba de servir, quis ver a carta e, depois, permitiu a leitura. E o
que é que se dizia nesses terríveis parágrafos que, com tanto mistério e com tão
pouca generosidade -permita o nobre Senador que diga - S. Exa. queria omitir?
Veja V. Exa. que trata com bandidos e há injúrias que só se lavam no sangue."
O que há de mais condigno do que esta declaração? Pois um cavalheiro quando
chama outro a duelo, não diz: "Batamo-nos, porque há injúrias que só se lavam
com o sangue"? Haverá frase mais própria de um cavalheiro, quanto mais de uma
nacionalidade? Era isto, porventura, imitar nem de leve a imprensa vermelha de
Montevidéu, indignada, furiosa, louca pela nossa brilhante vitória de Paissandu,
que ...
O Sr. Visconde de Jequitinhonha - Apoiado.
O SR. OTTONI- ... escreveu repetidas vezes, pedindo contra os brasileiros
um Quinteros, 100 Quinteros, 1.000 Quinteros? A inimigos que procediam, infamemente, desta maneira, que provocavam o assassinato dos brasileiros, pedindo que
fossem nossos compatriotas assassinados em massa como já tinham sido assassinados em Quinteros os colorados, não se devia obsequiar com o pastel de 20 de
fevereiro de 1863.
Dizer que um tal convênio é um desenlace brilhante, é uma contraclição
manifesta com a verdade. O 20 de fevereiro de 1863 é tão brilhante, para o Brasil,
como foi o 20 de fevereiro de 28, dia nefasto da batalha do Passo do Rozário, ou
de ltusaingo.
Sr. Presidente, tenho ainda algumas notas, mas não desejo fatigar o Senado. Agradeço a benevolência com que tenho sido ouvido, mas acho-me fatigado e,
por isso, limito-me a declarar que voto pelo projeto da Comissão, com as emendas
que vou mandar à Mesa.
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DISCUSSÃO DO VOTO DE GRAÇAS
GUERRA DO PARAGUAI
DEFESA E ELOGIO DE DAVID CANABARRO

Sessão de 27 de junho de 1865
O SR. OTTONI - O Senado permitirá que eu comece felicitando o meu
nobre amigo que se senta à minha direita, pela maneira vitoriosa por que, ontem,
combateu todas as acusações que lhe foram dirigidas, na qualidade de Presidente da
Província do Rio de Janeiro. Desejava que o nobre Senador pelo Rio de Jaueiro,
autor de um aparte que mal me chega aos ouvidos, o proferisse mais alto.

O Sr. Visconde de ltaboraí- Não é com V. Exa., é aqui com o meu vizinho. Não dei aparte.
O SR. OTTONI - Pensei que se dirigia

a mim,

e por isso, desejava res-

ponder.
O nobre Senador pelo Pará tem grandes culpas a pagar.

O Sr. Souza Franco - Apoiado.
O SR. OTTONI -Ele assinalou, e com verd<!de, a origem dessa hostilidade
excepcional que se lhe faz. S. Exa., porém, não é o primeiro que sofre uma tal guerra
por causa da Presidência da Província do Rio de Janeiro. A administração do nobre
Senador tem muito de comum com a Presidência do 'falecido Senador, o Sr. Visconde de Sepetiba, que tocando no uti possidetis...

O Sr. Souza Franco - Apoiado.
O SR. OTTONI - ... que predominava, desde a criação da Província do
Rio de Janeiro, foi votado aos deuses infernais e profligado por todas as maneiras.
Além desse finado estadista, houve ainda quem sofresse do mesmo modo e pela
mesma causa. Aí está presente o nobre Senador pela Província de Mato Grosso,
cujos talentos, cuja aptidão e probidade nos cargos públicos todos nós apreciamos,
e cujos serviços importantes são inegáveis, mas que, enfim, vivia na modesta posição
de lente substituto da Escola de Marinha, sem q_ue ninguém tivesse adivinhado o
brilhante futuro que lhe estava reservado, quando o Sr. Visconde de Sepetiba
levou-o para seu secretário, na Presidência da Província do Rio de Janeiro, e, reconhecendo as altas habilitações do nobre Senador, fez com que S. Exa. fosse nomea825

do Vice-Presidente da Província. Alguém já sofreu mais do que o nobre Senador
por Mato Grosso? O que o nobre Senador pelo Pará sofre agora nada é, em comparação das acusações e injúrias que a imprensa conservadora, com mão larga, lançava
sobre o nobre Senador por Mato Grosso, acusações e injúrias de que eu, com a
maior justiça, o defendia então, como o defenderia agora.
Portanto, não admira a guerra excepcional, ora feita ao meu nobre amigo,
Senador pelo Pará. Ocorreu durante a Presidência do nobre Senador pelo Pará um
fato que só se tinha dado durante a Presidência do Sr. Visconde de Sepetiba, e
durante a Vice-Presidência do nosso colega, Senador por Mato Grosso. A Província
do Rio de Janeiro, deixada às suas inspirações, ...
O Sr. Souza Franco - Apoiado.

O SR. OTTONI - ... deixada à direção natural de suas idéias, incluiu três
nomes liberais na lista senatorial, que muito trabalho está dando à nobre Comissão
de Constituição e Poderes, pois que, apesar de oito dias de exame, ainda não pôde
estudar o diploma do Sr. Conselheiro Antonio Pinto Chichorro da Gama. Fato
idêntico teve lugar na Presidência do nobre Senador Visconde de Sepetiba, e na
Vice-Presidência do nobre Senador por Mato Grosso, o qual não se pode perdoar
ter sido, muito livre e espontaneamente, votado a deputado da Província do Rio
de Janeiro. Pagou caro esta honra que, aliás, lhe competia pelos serviços que fez,
pela aptidão que demonstrou, desde seus primeiros passos na carreira administrativa. E, à vista de tais precedentes, não lhe admiro que tanta gana se mostre ao
nobre Senador pelo Pará. Sucedeu, durante a sua presidência, o mesmo que, durante
a Presidência do Sr. Visconde de Sepetiba, e durante a Presidência do nobre Senador por Mato Grosso, portanto, o nobre Senador pelo Pará há de pagar tão caro,
como eles, a ousadia que teve, consentindo que a província do Rio de Janeiro votasse livremente.
O Sr. Souza Franco- Hei de pôr embargos ao pagamento.

O SR. OTTONI- O nobre Senador não precisa de auxiliares para defender-se. Deus lhe robusteça a saúde, e ele bastará para justificar os seus atos. Mas,
V. Exa. sabe sob que ameaças o nobre Senador tem estado, desde o princípio da
sessão. Debalde provoca os adversários a que se apresentem e tragam a história
desses fatos escandalosos da Presidência do Rio de Janeiro. Ainda ontem, o nobre
Senador, relator da Comissão do voto de graças, teve de desculpar-se, dizendo que
estava tirando certidões. De quê? De fatos pelos quais tem de acusar o nobre Senador pelo Pará. Mas, o nobre orador devia vir preparado, e, se não estava preparado, não devia soltar essas insinuações contra o caráter do seu colega. Entretanto,
com menos generosidade, ficou silencioso, deixou que o nobre Senador - bem
sabem o que ele vale - esgotasse as vezes de falar, para, depois, não ter pronta
resposta. Espero, porém, que os nobres Senadores que querem discutir a Presidência do Rio de Janeiro sejam generosos, instituam um debate especial, para que
o Senado tome conhecimento dos grandes crimes do meu nobre amigo. E fiquem
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certos de que, se acaso o convencerem desses crimes, não o hei de acompanhar.
Mas, estou certo de que seus adversários nada hão de provar.
O Sr. Souza Franco - Apoiado.

O SR. OTTONI - E mais me confirmo nesta convicção que tenho, em
vista do conhecimento de tão longos anos e relações que existem entre mim e o
nobre Senador, e, em vista dos primeiros fatos que aqui se trouxeram, que tanta
bulha fizeram na imprensa, os quais, entretanto, o nobre Senador pulverizou com
duas palavras.
Vejamos, por exemplo, o falado e debatido caso da massa falida de A. J. A.
Souto e Comp., que foi ontem trazido para esta Casa. Eu não sou profissional para
entrar, como convinha, no debate a respeito das medidas excepcionais que o Governo, por deliberação unânime do Conselho de Estado, e por conselhos de muitos
jurisconsultos proeminentes, tomou durante a crise bancária. A este respeito, remeto o nobre Senador pela Bahia, que ontem falou para o nobre Senador, também
pela Bahia, atual e digno Ministro da Justiça, que, ouvido acerca de toda estaquestão, se identificou com o Ministério passado, em quase todas as medidas.
O Sr. Ministro da Justiça - Em todas, não.

O SR. OTTONI - Eu disse quase, e desejaria que o nobre Senador assinalasse as exceções. São adversários dignos um do outro, e eu os chamo a discussão.
O nobre Senador pela Bahia devia, pois, apesar de que é ministerial e assim se tem
declarado, chamar o nobre Ministro da Justiça, para explicar essas medidas; devia
chamar o nobre Ministro da Fazenda, que também foi membro da Comissão liquidadora dessa massa falida; devia chamar o nobre Senador por Mato Grosso, que
também foi nomeado pelo Governo e serviu na liquidação de outra massa falida;
enfim, devia chamar o nobre Ministro da Guerra, a respeito de cuja nomeação
tanto se disse, creio que sem razão. A todos estes devia chamar, para explícareín
por que é que aceitaram essas medidas e nomeações ilegais e, se porventura se
comportaram diferentemente do nobre Senador pelo Pará .. Mas, ele é o único
escolhido para ser oferecido em holocausto aos candidatos derrotados na última
eleição senatorial que houve na Província do Rio de Janeiro.
Mas, vejamos o caso, que, como já disse, não sei se é único. Eu desejava
que o nobre Senador que o trouxe para a casa nos dissesse se é o único f<).to. Qual
é ele? O nobre Senador pelo Pará, em virtude das últimas medidas do Governo,
foi nomeado fiscal da massa falida de Souto e Comp. A respeito das medidas, já
disse, não discutia a sua legalidade. Mas, o nobre Senador e todos os outros que
têm falado na matéria reconheceram que circunstâncias extraordinárias demandavam medidas extraordinárias da parte do Governo. Se o Governo errou, pondo
em prática os conselhos dos nobres Senadores, discutam com o Governo os erros
que possa ter cometido.
O que é certo, porém, é que, por efeito das medidas decretadas, o nobre
Senador pelo Pará, bem como o nobre Senador por Mato Grosso, bem como o

827

nobre Senador pela Bahia, atual Ministro da Guerra, bem eomo outros, foram
nomeados fiscais de massas falidas, com tão perfeito direito, porque estávamos
na ditadura. Como um curador de massa falida é nomeado pelo juiz competente;
como S. Exa. tem sido nomeado pelos juízes curador de massas falidas muito
importantes, inclusive, a da Seropédica.
O Sr. Zacarias- Fui nomeado pelo Governo do Rio de Janeiro.

O SR. OTTONI - Acho que está nas mesmas circunstâncias. O nobre
Senador foi nomeado fiscal, para proceder à liquidação da Companhia Seropédica. Não sei se foi como procurador, se teve plenos poderes, mas interveio em
todo este negócio. E eu digo que foi nomeado para esse fim, com tão perfeito
direito, dadas as circunstâncias excepcionais e aceita a ditadura, como o nobre
Senador pelo Pará, quando aceitou a nomeação de fiscal para a liquidação da
Casa Souto. Porém, marcou-se uma retribuição, e tinha o nobre Senador pelo
Pará perfeito direito a essa retribuição pro labore, durante o tempo em que serviu.
Qual era a retribuição? Um tanto por cento do que se liquidasse. Antes de fazer-se
o primeiro rateio pelos credores, o nobre Senador passou a ser empregado em outro
lugar. Demitiu-se, portanto, do lugar de fiscal. Mas, pergunto eu: tinha ou não
direito aos proveitos resultantes do trabalho que tinha tido até o dia em que se
demitiu? É inegável que o tinha.
No Banco do Brasil, as vantagens que tem a diretoria vêm a ser uma
porcentagem do lucro líquido que resulta das operações do banco, durante o
semestre. Se um diretor se retira antes de terminado o semestre, cabe-lhe uma
parte da porcentagem correspondente ao tempo em que serviu. Ainda no Banco
do Brasil, por comum acordo, e por uma necessidade da escrituração, toma-se o
termo médio, porque, tendo de retirar-se um ou mais diretores durante o semestre,
segundo o estrito direito, cada um teria de receber na razão de 4% dos lucros do
estabelecimento - 4% rateados por toda a diretoria - até aquele dia. Porém, já
se vê que liquidar, cada vez que saísse um diretor, a conta de lucros e per: das, para
verificar-se a quota que por estrito direito competisse a esse diretor, seria um
trabalho sem fim. Por conseguinte, de comum acordo, se deliberou que se contassem os lucros somente no fim do semestre, quando se procedesse ao dividendo e
que, só então, se pagasse àquele que se tinha retirado, antes do fim do semestre.
Vem a ser um termo médio, e nota-se que um diretor pode, pela sua influência,
por circunstâncias ocasionais, ter prestado serviços, ter atraído para o banco operações muitíssimo rendosas, e ter, em dois ou três meses, contribuído para a quase
totalidade de lucros do semestre. No estrito direito, tinha o diretor de receber na
razão de 4% de tudo quanto o banco ganhasse, até o dia em que o diretor saiu.
Mas, já disse, para evitar um trabalho mais complicado, toma-se um termo médio.
Nos casos das liquidações das massas falidas, seguir-se o estrito direito é o
mais fácil. O que compete ao fiscal? Do que tem ele direito a receber porcentagem?
Do que estiver liquidado.
O Sr. Souza Franco - Apurado.
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O SR. OTTONI - Quando digo liquidado é o mesmo que se dissesse
apurado. Porventura, foi o nobre Senador que fez a conta do ·que se tinha liquidado ou apurado, ou foi a administração da massa falida? E cabe a essa administração alguma censura? Ao nobre Ministro da Fazenda coube, porventura, alguma
censura, porque mandou fazer a conta do que competia ao fiscal do Governo, àté
o dia em que serviu?
Poderia somente surgir uma observação: "não estava liquidado, porque
uma parte eram apólices".
Em primeiro lugar, é sabido que essas apólices não foram vendidas, a
maior parte foi distribuída, ao par, pelos credores. Por conseguinte, as apólices
eram produto líquido. Nesta razão, estavam consideradas, e muito bem consideradas foram pela Comissão, até porque foi pagamento feito pelo Governo àquela
massa falida, durante a gestão do nobre Senador.
Se, acaso, se consultarem os jornais da época, poder-se-á verificar que as
apólices pairavam, na ocasião, ora acima ora pouco abaixo do par. Por conseguinte,
a Comissão administradora: da massa falida procedeu perfeitamente bem quando,
tendo de fazer pelos credores o rateio das apólices como dinheiro, contemplou na
parte líquida a porcentagem que o nobre Senador tinha o direito de receber.
Senhores, isto me parece tão claro, tão evidente, que maravilhou-me que
um homem tão ilustrado como o nobre Senador pela Bahia trouxesse, para o
Senado, semelhante censura.

O Sr. Zacarias- Não emiti juízo.
O Sr. Visconde de Jequitinhonha - Ele, apenas, chamou a atenção do
nobre Senador pelo Pará.
O SR. OTTONI - Com razão, o meu nobre amigo agradeceu ao nobre
Senador trazer esta questão, porque ela podia, ?.ssim, ser esclarecida. Se foi nesta
intenção, não tenho reparo nenhum a fazer.

O Sr. Zacarias- Não há outra.
O SR. OTTONI - Em todo caso, acho que nada houve de ironia, e sim, de
muita sinceridade no agradecimento que o nobre Senador pelo Pará deu a S. Exa.

O Sr. Zacarias- Também o recebi sem ironia.
O SR. OTTONI - Já vê o Senado que um dos dois fatos com que tanta
bulha se tem feito, para censurar o nobre Senador pelo Pará, está reduzido a poeira,
a nada.
Vejamos o outro. A este, também, o meu nobre amigo respondeu em duas
palavras. É o fato do Piraí. O nobre Senador pelo Pará é advogado, assim como é
advogado o nobre Senador pela Bahia, que ontem falou, bem como tem sido o
nobre Ministro da Justiça etc.
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O nobre Senador pelo Pará teve de pleitear a habilitação da herdeira de
uma grande fortuna, proveniente de uma parenta morta ob intestato. Sr. Presidente,
em geral, não sei se é regra, porém um grande número de advogados não escolhem
as causas ...

O Sr. Zacarias - Isso não se entende comigo.
O SR. OTTONI - Está claro, estou falando em geral. Não escolhem as
causas, o que querem é os proventos. Tenho ouvido até argumentar-se que, como
ninguém deve ficar indefeso, o advogado tem o direito de tomar uma causa qualquer. Eu nunca esposei uma semelhante teoria.

O Sr. Dantas - Isso é no crime.
O SR. OTTONI- Mesmo no crime não admito que um advogado honesto,
estando convencido de que vai defender um assassino rico que não terá falta de
outro advogado, sujeita-se a defendê-lo por dinheiro. A respeito do criminoso pobre, a respeito de desgraçado ...

O Sr. Visconde de Jequitinhonha - Contra a doutrina de V. Exa., há a
doutrina de Mr. Carr.
O SR. OTTONI - Não conheço Mr. Carr, confesso minha inópia. Mas,
respeito e venero muito o Sr. Visconde de Jequitinhonha, Senador pela Bahia, e
duvido que ele faça sua essa doutrina. Creio que, como advogado, o nobre Senador
há de ter feito como alguns fazem, isto é, escolher as causas. Tenho conhecimento,
de muito longo tempo, do espírito de justiça do nobre Senador, para acreditar que
ele siga a doutrina de Mr. Carr. Mas, o que é certo é que há muitos advogados que
não perguntam qual é a justiça da coisa, mas quanto paga o cliente. O tanto que
ouvi a um venerável desembargador, de cujas luzes está hoje privada uma das
nossas relações, em conseqüência das suas graves enfermidades - e quase que está
declinada a relação, porque vou declinar o nome do advogado -, ouvi a esse muito
ilustre desembargador, a que me estou referindo, que se achava encantado e satisfeito, quando estudava autos em que o falecido Sr. J. Gaspar de Almeida era advogado, porque, durante seu longo tirocínio, nunca tinha estudado um processo, em
que fosse advogado o Sr. Gaspar de Almeida, em que a causa defendida por esse
ilustre jurisconsulto não fosse a da justiça.

O Sr. Mendes dos Santos- Era de uma probidade geralmente reconhecida.
O SR. OTTONI- O testemunho do nobre Senador o Senado sabe quanto
vale.

O Sr. Dantas- Temos outros.
O SR. OTTONI - Sem dúvida. Não sei qual é a bitola por que, nestes
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casos, se dirige o nobre Senador pelo Pará, mas estou convencido de que se dirige
pela bitola de Gaspar de Almeida. Pelo menos, no caso presente, assim foi. Os tribunais assim o disseram. A causa de que o meu nobre amigo se fez patrono foi
julgada boa pelos tribunais, depois de uma luta porfiada. Portanto, o nobre Senador
pode lisonjear-se de que se empregou seus talentos na defesa daquela causa, fê-lo
em defesa da justiça.
Mas, a causa estava afeta aos tribunais, e os indivíduos que tinham impugnado os direitos da herdeira haviam conseguido que se apreendessem todos os bens,
e esses bens, no dizer dos interessados, estavam dilapidados, ou, quando menos,
negligenciados e estragados. Nesta ocasião, como sói acontecer, sendo o nobre
Senador advogado - e nesta qualidade particular é sabido que houve lutas na
imprensa - calúnias lhe foram lançadas que o Poder Judiciário reconheceu como
tal, e tudo partia de uma autoridade do município de Piraí. Ora, pergunto eu, esta
autoridade, que assim tinha caluniado o nobre Senador -retiro o termo caluniado,
apesar da sentença proferida a respeito da responsabilidade dos artigos, porque não
sei se estavam assinados por esta autoridade, mas que lhe eram imputados - essa
autoridade, que estava em uma luta assim desabrida com o nobre Senador, e que
passava como tendo-o injuriado pela imprensa, da maneira .a mais atroz, podia,
decentement€, ser um empregado da confiança do nobre Senador, Presidente da
Província do Rio de Janeiro? Evidentemente, não.
O Sr. Dantas - Não houve questão com o Presidente.
O Sr. Zacarias- É um moço muito inteligente e probo.
O SR. OTTONI - Não nego isso, não entro nesta questão, não estou dizendo que seja ímprobo, mas estou dizendo que estava em uma luta com o indivíduo que foi, depois, Presidente da Província do Rio de Janeiro, e que era impossível que este Presidente tivesse confiança nele.
O Sr. Zacarias - É outra coisa.
O SR. OTTONI - Logo, o serviço exigia que o administrador da Província do Rio de Janeiro colocasse, no emprego de confiança, outro indivíduo de
sua confiança.
O Sr. Zacarias- Referi-me à suspensão.
O SR. OTTONI- A respeito da suspensão os tribunais devem decidir.
O Sr. Zacarias - A suspensão devia seguir-se imediatamente à ordem de
processo.
O Sr. Souza Franco- Foram imediatas.
O Sr. Zacarias - Então, não se cumpriu imediatamerlte.
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O SR. OTTONI- Vão indagar isso. Mas, seja como for, me parece que os
dois casos que mais bulha têm feito para acabrunhar no seu leito de enfermidade o
nobre Senador pelo Rio de Janeiro não têm a menor importância. Ele as pulverizou
com poucas palavras. Passo adiante.
O Sr. Zacarias - É melhor mesmo passar.

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, eu poderia talvez deixar de me dirigir ao
nobre Presidente do Conselho, que sinto não estar presente, em relação a algumas
observações que nqs fizemos, por ocasião da orgnização ministerial falhada, para
que tive a honra âe ser convidado por S. Exa. Falo das circunstâncias que diziam
respeito ao meu nobre amigo o Sr. Dr. Pedro Luiz Pereira de Souza. Do extrato do
discurso do nobre Presidente do Conselho, em uma das folhas que publicam os
debates da Casa, podia-se concluir que, tendo eu apresentado o nome do meu amigo
o Sr. Dr. Pedro Luiz, tinha consentido em que ele fosse arredado, rindo-se o nobre
Senador e rindo-me eu. Já se vê a posição em que eu ficava em relação ao meu
nobre amigo. Esperei que o nobre Deputado pedisse, na tribuna, explicações, e o
nobre Marquês as deu, ontem, aqui, tendo a bondade de dizer que as dava também
a mim, porque - eu o lembro ao Senado como o lembrou o nobre Senador -,
quando S. Exa. falava, reclamei imediatamente contra este modo de expor o que se
havia entre nós passado, acerca do Sr. Dr. Pedro Luiz. E S. Exa. declarou não haver,
então, explicado por me não ter ouvido. Em um aparte, eu apontei qual tinha sido
o motivo do riso, que nada tinha nem podia ter com as altas qualidades daquele
ilustre amigo, que eu considero as mais nobres que é possível. (Apoiados.)
O Sr. Ministro da Justiça - Mas, o Sr. Presidente do Conselho não ouviu a
reclamação do nobre Senador.

O SR. OTTONI - Aceitei a explicação por mim, mas me parece, ainda,
que ela não foi completa a respeito do Sr. Pedro Luiz, porque o nobre Presidente
do Conselho disse - o que era exato - que apenas declinado o nome do meu
amigo, S. Exa. fez honra, como era de rigorosa justiça, aos seus grandes talentos e
belas qualidades. Falou, poréin, em dissidências religiosas que podiam surgir entre
os dois. Ora, eu creio que o Sr. Dr. Pedro Luiz é, pelo menos, tão ortodoxo como
o nobre Presidente do Conselho. Por conseguinte, dissidências religiosas não imagino que pudessem dar-se entre os dois.
O Sr. Visconde de Jequitinhonha -Talvez eis ou ultramontano.

O SR. OTTONI - O nobre Senador dá a explicação, puxando pelo fio da
questão, era eis ou ultramontano.
O Sr. Visconde de Jequitinhonha -Não ouvi a conversação de V. Exa.

O SR. OTTONI - O nobre Senador, pela vastidão do seu espírito, vê as
coisas através das paredes.
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O Sr. Visconàe àe Jequitinhonha

~

Oh! Senhor!

O SR. OTTONI ~Bem sabe que não falo ironicamente, é um justo tributo
que lhe rendo. Bem viu o nobre Senador pela Bahia que não se tratava de questões
propriamente religiosas, mas de eis e ultramontano. E foi justamente por vir a
questão para este terreno que houve riso, porquanto, citando o nobre Presidente
do Conselho as opiniões do nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, acerca das irmãs
de caridade ...
O Sr. Dantas

~

Que não é ponto de fé.

O SR. OTTONI
pelas Alagoas ...
O Sr. Dantas

~

~

... que não é ponto de fé, como diz o nobre Senador

E nada tem com a religião.

O SR. OTTONI ~ ... e nada tem com a religião. Citando;porém, o nobre
Senador opiniões a respeito, como um obstáculo para ser aceito o nome do nobre
Deputado, ri-me, e está claro que me ri, porque o nobre Presidente tio Conselho
era o menos apto para atirar a pedra. Eu disse ao nobre Presidente do Conselho:
"Que! Pois é V. Exa. que se arvora em protetor das irmãs de caridade? O público
diz que V. Exa. tem motivos muito sérios de censura contra as irmãs de caridade,
e, depois, como isto não é posto de fé, V. Exa. não pode sustentar-se neste terreno.
Demais, estou acostumado a admirar a ilustração e o patriotismo com que V. Exa.
já no Conselho de Estado, já na tribuna do Senado, tem defendido os privilégios
da Igreja brasileira, sustentando o alvará das faculdades e outras disposições análogas, e protestando contra as douirinas, aliás, professadas por algum amigo meu."
Assim, lançando eu, amigável e respeitosamente, em rosto ao nobre organizador
do Gabinete a contradição em que S. Exa. caía, o nobre Senador riu-se, e não
tinha outra resposta, sendo apanhado, assim, em flagrante. Eu ri-me também,
compreendendo que. o nobre Senador tinha outros motivos dê que me não queria
fazer confidente, para arredar o nome do Sr. Dr. Pedro Luiz, e, por isso, apegava-se
à questão das irmãs de caridade, que, estou certo, J.esta Casa ele será o último a
defender.
Sr. Presidente, V. Exa. sabe que mesmo nesta tribuna e fora dela, aceitando o programa. que tão eloqüentemente V. Exa. defendeu, deixando essa cadeira
para falar ao Senado, eu ia no meu ministerialismo além do que dizem as palavras
e o eloqüente discurso de V." Exa., em relação ao apoio ao Ministério. V. Exa.
resumiu o seu programa no Delenàa Humaitá, na aspiração de ver flutuar sobre as
ameias daquela fortaleza, que se teve a triste condescendência de se deixar erguer,
e sobre as torres de Assunção, a nossa bandeira vitoriosa. Ora, sendo este também
o meu programa, eu ia além de V. Exa., porque, corno disse no meu primeiro
discurso, eu acompanhava o Ministério confiado na palavra honrada do nobre Ministro da Justiça ~ que estou certo há de mantê-la ~ de que as cont~.s, a respeito
da política interna, haviam de ficar para serem ajustadas depois da guerra.
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Acompanhava, pois, o Ministério, e não queria discutir senão a guerra.
Não queria discutir? Não digo bem: queria acompanhar o Ministério em tudo
quanto dizia respeito à guerra, e não distraí-lo dos grandes cuidados que ela reclama. Mas V. Exa. compreende que esta minha dedicação, que se revelou no voto
que o Senado deu por aclamação a todas as medidas que os nobres Ministros reclamaram, a fixação das forças de terra e de mar aos créditos extraordinários, que
nunca foram pedidos ao Parlamento brasileiro, mostrava que eu estava sinceramente de acordo em acompanhar o Ministério e certo de que ele, seguindo as
pegadas gloriosas do Ministério de 31 de agosto, no Rio da Prata, havia de fazer
arvorar em Humaitá e Assunção a nossa bandeira vitoriosa. Esta era a condição
principal do meu apoio.
Mas, o nobre Presidente do Conselho veio entibiar-me o entusiasmo, veio
fazer nascer em meu espírito as maiores apreensões, a respeito da guerra. Um só
voto que o nobre Presidente do Conselho deu, em uma das últimas sessões, na
1~ discussão do voto de graças, teve força bastante para inspirar-me os mais sérios
receios e transformar minha confiança e dedicação em terrores e desconfianças,
que minha lealdade me obriga a trazer perante o Senado. Eu falo do voto que o
nobre Presidente do Conselho deu, aprovando o período do votó de graças, em
que a Comissão propõe que o Senado declare que o convênio de 20 de fevereiro
foi um resultado brilhante ou um êxito feliz da nossa campanha, no Rio da Prata.
Pareceu-me que, se o nobre Presidente do Conselho achava aquele resultado brilhante, nada mais teria a que aspirar, e se daria por feliz, se acaso, na guerra contra
o cacique do Paraguai, tivesse um êxito tão feliz e um resultado tão brilhante como
o convênio de 20 de fevereiro.
Ora, eu que, respeitando tanto como aqueles que mais respeitam as distintas qualidades do nosso ex-enviado extraordinário, no Rio da Prata, tenho entretanto declarado, não tanto acerca do convênio, mas sobre o êxito da negociaçãofalo do êxito da negociação, porque quanto ao convênio, as opiniões se dividem e
pensam muitos que ele é, simplesmente, um acordo entre a família oriental, sem
nenhuma relação com o Brasil -, tendo-me eu declarado bem claramente, devo
temer que um semelhante desenlace se dê na guerra com o Paraguai.
O nobre ex-Ministro dos Estrangeiros, prevendo a solução da questão
oriental qual ela se deu, disse em uma das suas cartas, aqui lidas e que dirigiu ao
nosso ex-enviado, que temia, e temia muito, que a pretexto de pacificação do
Estado Oriental se fabricasse algum pastel. Ora, Sr. Presidente, se o convênio e as
demais circunstâncias que se deram são um pastel, no sentido que temia o nobre
ex-Ministro dos Estrangeiros, se este pastel, apesar de ser manipulado com o aux11io
de um hábil cozinheiro italiano, o Sr. Barbolani, todavia excitou tendo desgosto,
como não será asqueroso um resultado análogo, lá no Paraguai? Há de ser alguma
broa de milho, talvez sem sal, porque, com a posição que tem a nossa esquadra,
duvido que o cacique obtenha sal para temperar a broa.
O Sr. Zacarias -Perdoe V. Exa. o Presidente do Paraguai.
O Sr. Jobim - Se era um cacique, para que mandamos lá Ministros?
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O Sr. Zacarias- Que glória há em vencer um cacique?
O SR. OTTONI - O nobre Senador o qualifique como -quiser. Mas, enquanto V. Exa., Sr. Presidente, não me advertir que é inconveniente a minha
qualificação, hei de mantê-la.
O Sr. Zacarias - Fiz essa observação por bem nosso.
O SR. OTTONI - Eu não admito meias medidas, no Paraguai. Não acho
possível tratarmos com Lopes, o cacique. Não sei se o nobre Senador pela Bahia
acompanha o nobre .Senador pelo Espírito Santo, que já declarou, nesta tribuna,
que vinha também defender Lopes.
O Sr. Dantas - Isso é defendê-lo?
O Sr. Presidente - Atenção!
O SR. OTTONI- Repito: hei de manter a qualificação, enquanto V. Exa.
não me disser que me désvio dos estilos.
Mas, eu ia dizendo, em vista do voto significativo do nobre Presidente do
Conselho, temo que, em vez de pastel de farinha de trigo com açúcar e canela,
venhamos a ter broa de milho sem sal. Portanto, o voto do nobre Presidente do
Conselho, qualificando como resultado brilhante o convênio de 20 de fevereiro,
obriga-me a declarar que não lhe dou mais o meu apoio. Se é para ir rasgar sedas
com o cacique do Paraguai, sou da oposição externa, não dou mais um vintém ao
Governo. Se é para colocar na posição de Lopes algum rebelde como Flores ...
O Sr. Paranhos - Flores é nosso aliado.
O SR. OTTONI - Perdão, escapou-me a frase; eu sei que Flores é nosso
aliado. Honro o genet3:! Flores. Aprendi destes muitos anos com o nobre Senador
que me dá o aparte, a respeitar o caráter desse general, quando o nobre Senador,
discutindo certa questão diplomática com o governo de Montevidéu, e tergiversando
o Ministro dos Estrangeiros, o nobre Senador disse -é nota que consta de um dos
relatórios do Ministério de Estrangeiros destes últimos anos -, o nobre Senador
disse, se me não engano: "Faltou-se ao pactuado, mas tenho a palavra dó general
Flores, e a palavra do general Flores nunca faltou".
Desde então, fiquei respeitando muito o general Flores, e acredito que
essa convicção que o nobre Senador tinha, há tantos anos, a respeito desse general,
convicção antiga que S. Exa. levou para o Rio da Prata, é o que no meu modo de
entender atenua a falta em que o nobre Senador, com muito pesar meu, entendo
que caiu, tratando com o general Flores e não resguardando, convenientemente, os
grandes interesses da glória nacional.
Mas. do que eu queria dizer fui afastado pelos apartes, e é que não desejava que nos contentássemos, no Paraguai, em aceitar qualquer rebelde para o
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arvorar Presidente, ou que deixáss~mos nessa posição o cacique Lopes que de modo
algum quero comparar com o general Flores, e que antes compararia com Aguirre.
Entendo Sr. Presidente, ,que os sacrifícios extraordinários que tem feito o Brasil
não podem ser compensados com meia dúzia de tiros à Bandeira nacional, não
podem ser compensados com o simples arrasamento de Humaitá, não podem ser
compensados com flutuar momentaneamente, como há de flutuar, a nossa bandeira
nas torres de Assunção. O Paraguai deve indenizar-nos das despesas da guerra. Sua
esquadra, de que tem feito uso para a pirataria mais escandalosa, deve ser confiscada. Avalie-se, mas é a primeira penhora que se deve fazer para indenizar-nos das
despesas da guerra.
O nobre Senador por Mato Grosso, para defender o convênio de 20 de fevereiro. invocou os precedentes dos aliados quando, em 1814 e em 1815, restauraram em França a dinastia dos Bourbons.
O Sr. Paranhos - Invoquei o precedente de 1814, não o de 1815.
O SR. OTTONI- Mas o precedente de 1814 é da mesma fábrica e lavra
que o de 1815. A entrada dos aliados, em 1814, foi uma fase da grande questão,
cujo desenlace verificou-se em 1815. O nobre Senador invocou para a defesa do
êxito feliz, em Montevidéu, no ano de 1865, o precedente de 1814 e de 1815, em
Paris, mas ainda o símile não é bem achado:porque, quando em 1814 os aliados
estavam senhores da França e senhores de Paris, Pozzo di Borgo foi a Londres
anunciar a Luiz XVIII que os aliados o toleravam. Antes, os aliados se entenderam
com o governo provisório e discutiram já a continuação da dinastia de Bonaparte,
na pessoa de Napoleão JI, já a questão da elevação do duque de Orleans. Foi depois
de afastadas estas soluções em grande parte, pela finura de Taleyrand, que se conseguiu que os aliados aceitassem Luiz XVIII. Ora, compare-se isto com o nosso
procedimento no Rio da Prata e ver-se-á que o símile não foi bem trazido: nós
deixamos que o nosso Luiz XVIII, o general Flores, tratasse diretamente com
Fouché e com o governo provisório e, depois, entramos em Montevidéu como
guardas de Sua Majestade Luiz XVIII ...
O Sr. Visconde ele Jequitinhonha - Como arqueiros.
O SR. OTTONI- ... como arqueiros de Sua Majestade Luiz XVIII, porque
o convênio foi negócio da família oriental, e nosso enviado extraordinário, apenas,
pôs o seu visto- tudo era entre orientais. Eu acredito que podíamos ter em Montevidéu, e que tínhamos direito de ter, tanta ou mais influência do que os aliados,
em Paris. O nobre Senador disse que o convênio salvou Montevidéu do bombardeamento e das conseqüências que daí podiam provir. Mas, S. Exa., no seu discurso
de ontem, provou, por documentos que leu e por afirmação, que têm para mim
todo o valor corno têm sempre as afirmações do nobre Senador, que tal receio
era quimérico: Montevidéu entregava-se, à discrição, aos aliados, isto é, aos brasileiros, assim como, no modo de entender de Flores, entregava-se à discrição dos
brasileiros, sem condições, porque estavam vencidos. ')uem o provou foi o nobre
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ex-plenipotenciário. S. Exa. nos disse que Villalba estava ameaçado - são as suas
palavras - pela guarnição e que, na sua abnegação, no seu patriotismo, sacrificou-se !)ara salvar a guarnição e para salvar Montevidéu.
Eu acompanho o nobre Senador em todos os elogios que fez a Villalba.
Creio que ele é um grande patriota oriental, e isto está provado pelo que disse
ontem o nobre Senador, porquanto Víllalba obteve para os seus compatriotas,
os nossos inimigos, mais do que tudo quanto era possível racionalmente esperar.
Estou-me referindo às informações que deu, ontem, o nobre Senador. S. Exa.
informou que o Sr. Villalba estava assustado de que houvesse capitulações parciais
por parte desses mesmos exaltados da guarnição, e que piorasse a posição de
Montevidéu. As capitulações parciais de que deu notícia Yillalba provam, irrecusavclmcnte, que todos esses furores dos Carreras, dos Palomeques eram furores de
comédia, calculados para poderem vender melhor sua capitulação.

O Sr. Silveira da Motta - Sem dúvida.
O SR. OTTONI - Quem o diz é Villalba pela boca do nosso ex-pleniporcnciário. Os tais valentões que tinham arrastada pela lama a nossa Bandeira, que
nos tinham injuriado por todos os modos, tratavam, diz Villalba pela boca do
nobre Senador, de fazer suas capitulações parciais. E o que é que se conclui daqui?
Que nenhum receio podia haver de bombardeamento que nos fosse complicar com
os neutros, que era o maior receio. Ainda mais, o Sr. Villalba que -pela exposição
do nobre Senador fiquei convencido de que, com efeito, é um homem distinto o Sr. Villalba, no ofício que dirigiu ao Sr. Herrera y Obes, encarregado de negociar
o convênio, disse muito claramente (jUe Montevidéu não tinha outra alternativa
senão entregar-se à discrição ou passar por um desastre, talvez pior do que o de
Paissandu. Aqui está a convicção do Presidente de Montevidéu. Mas, como bom
patriota, como bom oriental, o que havia ele de fazer senão dizer ao seu diplomata: "Aqui estão as instruções. Nossas circunstâncias são estas - estamos perdidos: ou entregarmo-nos à discrição, ou sofrermos um desastre talvez maior do
que o de Paissandu. Mas, vede se obtendes condições mais favoráveis"? É o que
cstá.na carta que o nobre Senador leu: "Vede se lançais poeira nos olhos do negociador brásileiro. Vede se a generosidade proverbial dos brasileiros, tão dignamente representada pelo Sr. Paranhos, pode ser explorada, convenientemente,
no sentido dos interesses orientais". Não será esta a tradução literal da carta de
Villalba, que o nobre Senador leu e que eu espero que S. Exa. há de incluir em
seu discurso. Portanto, vê-se que Villalba, como grande diplomata e fino político,
alcançou mais do que esperava. Deitou, por assim dizer, barro à parede, frase
muito rasteira, mas o Senado perdoe - é a que saiu-me dos lábios - e tudo lhe
saiu à medida dos seus desejos, aliás, muito patrióticos. Nas instruções do Sr.
Villalba, estava esta declaração: "Se não pudermos obter condições favorávies,
entreguemo-nos à discrição, porque se não nos entregarmos à discrição, aí vem
um desastre maior do que o de Paissandu".
O Sr. Paranhos -E o que alcançou ele?
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O SR. OTTONI - Primeiramente, alcançou que a praça não fosse entregue aos brasileiros, como os brasileiros tinham direito de exigir (apoiados). Porque,
como eu ia demonstrando, a praça em caso algum teria de ser bombardeada, e não
teríamos luta com os interesses neutros (apoiados). O Senado já sabe, pelas próprias
palavras de Villalba, lidas pelo nobre Senador, que os próprios exaltados, os mais
frenéticos da guarnição, cuidavam de fazer suas capitulações parciais. Mas, ainda
quando assim não fosse, vejamos o que sucederia. O convênio amigável, generoso
como foi, achou a maior relutância da parte da guarnição. O nobre Senador, com
a lealdade que lhe é própria, informou, e sabemos aliunde, pelos jornais, que para
ser imposto o convênio de 20 de fevereiro aos exaltados da guarnição, a esses que
queriam especular, fazendo de preferência arranjos pessoais, foi preciso que interviesse, energicamente, em prol de seus interesses toda a população estrangeira, a
qual exigiu e obteve dos almirantes estrangeiros que desembarcassem forças. Para
quê? Para impor o convênio. Orq, não é possível admitir que a população estrangeira tivesse mais confiança no general Flores do que no Brasil, se as nossas forças
ocupassem a praça, até porque o Brasil tem melhor costado para pagar os prejuízos
que, com a entrada do exército vencedor, os neutros tivessem. Por conseguinte, já
se vê que, s.e.acaso o Brasil insistisse na entrega_ à discrição, assim como a população francesa e demais nacionalidades, acompanhando a grande parte da população oriental, se empenharam para obrigar os loucos e exaltados da guarnição a
aceitarem o convênio de 20 de fevereiro, do mesmo modo os obrigariam a aceitar
a capitulação, a entregar-se à discrição. E, pois, a entrega à discrição teria lugar
sem se destruir uma só casa de Montevidéu, e sem trabalhar a nossa artilharia de
terra ou de mar.
Que as nossas forças eram superiores às da praça, basta para provar isto
Paissandu: as que iam atacar Montevidêu estavam em proporção mais vantajosa
do que as que atacaram Paissandu. Por conseguinte, o rendimento à discrição era
infalível, sobretudo, quando os neutros evidentemente estavam por nós. Apesar de
alguma má vontade individual de um ou outro diplomata, não há senão benevolência ou, ao menos, confiança da parte dos neutros para com os brasileiros - é o
que transpira de tudo quanto se publicou. E assim devia ser, porque o muito ilustre
Sr. Visconde de Tamandaré, sem dúvida, executando instruções do Governo Imperial, tinha-se portado com tanta delicadeza, com tanta cautela a respeito dos neutros, não fazendo um só aprisionamento em um bloqueio de meses, e não deixando
para discutir-se uma só reclamação, que, sem a menor objeção das esquadràs aliadas
e dos estrangeiros em MontevidéU a capital seria nossa, sem um tiro de bala, e,
então, Pozza di Borgo iria chamar Luiz XVIII e trataria com ele. Parece-me que,
dada assim a solução, o Brasil ganharia no Rio da Prata muito mais força moral. E o
Brasil precisa de força moral no Rio da Prata, precisa de que a continuação de
triunfos, como o de Paissandu; nos garanta tranqüilidade e segurança para o futuro.
O Sr. Jobim - Talvez que as nossas tropas tivessem a mesma sorte que as
inglesas, que foram massacradas em Buenos Aires.

O SR. OTTONI - Não havia, então, em Buenos Aires, os interesses
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geiros que há hoje em Montevidéu. As circunstâncias eram muito diversas, e mesmo
não sei se é exato chamar-se massacre à gloriosa defesa de Buenos Aires contra os
ingleses em 1840. Os ingleses foram repelidos em leal batalha.
O Sr. Jobim - Foram mortos nas ruas de Buenos Aires com pedras e caldeiradas de água quente, lançadas das sotéias.

O SR. OTTONI - Buenos Aires defendia gloriosamente a sua independência.
Mas, Sr. Presidente, para demonstrar melhor que a solução havia de ser
essa, infalivelmente, dado o caso de que com mais energia procedêssemos, basta
ponderar uma coisa: com a maior sabedoria, o general Flores, apenas nós conquistamos Paissandu, porque é sabido que foram especialmente as forças brasileiras
que ganharam aquele triunfo, visto que mesmo naquelas, comandadas pelo general
Flores, abundavam brasileiros, sobretudo na tropa comandada pelo distinto coronel
Fidelis, e, portanto, direi sempre - nosso triunfo de Paissandu -;nosso, exclusivamente, além de termos o exemplo do nosso triunfo de Paissandu, que sem dúvida
se repetiria em Montevidéu, acresce, ia eu dizendo, o seguinte: o nosso aliado, o
distinto general Flores, apenas conseguido esse triunfo, com a maior sabedoria,
abriu o porto de Paissandu a.o comércio estrangeho e promulgou uma sábia medida,
reduzindo os direitos de importação à metade do que se pagava na alfândega de
Montevidéu.
Ora, já vê V. Exa. que os neutros estavam conquistados, sobretudo o
comércio, que quer olhar especialmente para o seu negócio. Montevidéu estava
cercada por. terra pelo nosso Exército, portanto, não podia fazer comércio por
terra, para o interior. Por mar, achava-se bloqueado pela nossa esquadra. No
entanto, criada a alfândega de Paissandu, e franco o seu acesso aos neutros, as
fazendas podiam ser transportadas, facilmente, de Montevidéu para Paissandu,
protegidas pela nossa esquadra. Lá, seriam reputadas excelentemente, evitando-se,
assim, a menor queixa. Esta circunstância era bastante para demonstrar aos sitiadores que Montevidéu se renderia, sem ser bombardeada e sem que tivéssemos o
menor perigo de ir ofender e desafiar os neutros.
Vê-se, pois, que muito mais brilhantes e gloriosos deviam ser os resultados
obtidos em Montevidéu. E tendo eu, segundo creio, justificado os temores de que
no Paraguai se repita o desenlace de Montevidéu, com razão devo, ao menos,
advertir o Governo com minha voz de oposicionista, para que evite, no Paraguai,
desgraça semelhante.
Sr. Presidente, eu tenho, atualmente, uma única esperança e essa esperança está depositada no nosso atual enviado extraordinário e Ministro plenipotenciário, no Rio da Prata. Confio muito no seu patriotismo, confio na sua ilustração e estou certo de que escarmentado pelo que sucedeu ao seu nobre antecessor, não menos ilustrado e não menos bem intencionado, o Sr. Conselheiro
Octaviano há de resguardar os interesses brasileiros no Rio da Prata. Estou certo
de que, no momento em que, em vez de se lhe recomendar que não faça pastéis,
se lhe insinue a respeito do Paraguai condições semelhantes às de Montevidéu,
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ele resignará, prontamente, o posto que tão distintamente ocupa, porque se lá
está é porque seu patriotismo não tem limites, é por dedicação pela causa pública.
Mas, no momento em que o Ministério possa arredar-se da senda honrosa que
tenho indicado, e que me parece a única conveniente para garantir nossa força
moral no Rio da Prata e resguardar-nos de futuros perigos, terá, sem dúvida, de
enviar outra missão àquelas regiões.
Tendo-me ocupado com o nobre Presidente do Conselho, o Senado
permitirá que eu retifique algumas circunstâncias dadas, por ocasião da organização ministerial, e a respeito das quais não direi que fui desmentido, porque o
nobre Presidente do Conselho é muito delicado e cavalheiro, para me atirar com
um desmentido, mas em que as minhas asserções estão perfeitamente em desacordo com as do nobre Presidente do Conselho.
Eu disse, aqui, que a última vez em que me havia dirigido ao nobre Presidente do Conselho, para pedir-lhe escusa de entrar para o Ministério, S. Exa. me
dissera que tinha tido ordem para organizar um Ministério de moderados. S. Exa.
contestou-me esta proposição e eu disse como me cumpria, que, naturalmente,
os meus ouvidos me tinham enganado. Aceitei como devia aceitar a negativa do
nobre Presidente do Conselho. Mas, tenho a obrigação de dizer ao Senado que se
eu me enganei, o engano não foi meu só. Não quero citar testemunhos que poderia
invocar, respectíveis, para provar que no dia da crise, na rua do Ouvidor, das 3 para
as 4 horas da tarde, apareceram declarações que partiam da casa de S. Exa., tranqüilizando o público e assegurando que estava organizado um Ministério de moderados.
Mas, não quero contestar o que S. Exa. disse, e somente justificar-me de acreditar
que tinha ouvido isso que disse ao Senado.
A organização do Ministério de 12 de maio deste ano era, ou pareceu-me,
a 2~ edição da organização do Ministério de 30 de maio de 1862. Em 30 de maio
de 1862 - eu poderia invocar valiosos testemunhos; mas prefiro falar sob minha
responsabilidade, somente -, apenas o nobre Presidente do Conselho chegou de
S. Cristóvão, mandou tranqüilizar a Câmara, anunciando que estava organizado
um Ministério, que ainda não se sabia qual fosse, mas que, da parte de S. Exa., se
assegurava que havia de inspirar confiança a todos.
Há mesmo uma circunstância para a qual poderia, se não estivesse no firme
propósito de falar somente sob minha responsabilidade, invocar o testemunho de
colega. Mas, também acerca do episódio que vou expor, o Senado imagine que o
não ouve senão como de fato é, do insignificante indivíduo que ora ocupa a sua
atenção. Pelas circunstâncias do caso, o Senado compreenderá que eu, ainda que
minha educação e meus princípios me levassem desgraçadamente a adulterar a
verdade, nesta ocasião era impossível que o fizesse, porque ficaria desonrado nas
mais altas regiões.
A circunstância a que estou aludindo é a seguinte:
Quando fui dar parabéns ao falecido Visconde de Albuquerque, que
V. Exa. sabe com que intimidade me honrava, vai ver o Senado o que disse-me
aquele distinto brasileiro, em resposta a este cumprimento que lhe fiz: "Estimo
muito ver V. Exa. Ministro, conjuntamente com o Sr. Marquês de Olinda." O
distinto morto, como o Senado sabe, tinha tido grande desinteligência com o
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nobre Senador, desde a luta da regência. Em resposta à minha pergunta me referiu
que, indo o nobre Senador convidá-lo para seu colega no Ministério, começou com
um largo exórdio, como as relações quebradas anteriormente exigiam, mas mal
tinha começado, o nobre Visconde lhe disse sorrindo: "Sim, Senhor, eu já sei, Sr.
·Marquês, que sou Ministro da Fazenda, pois que declarei à Sua Majestade que
aceitava." O Senado vê os corolários que eu poderia tirar deste fato, isto é, do fato
de haver o nobre Senador, mais de uma vez, depois de conferência imediata com a
Coroa ou com quem quer que seja, trazido de S. Cristóvão a lista dos gabinetes a
que tem presidido. Era essa informação anterior que me levava a crer que o mesmo
se tinha dado na ocasião presente.
Agora, o nobre Senador pela Bahia me permitirá que tome em consideração a parte do seu discurso que me é relativa.
Quando falei a última vez, parece-me que, com alguma razão me magoei,
vendo que o nobre Senador acolheu com chacota- que logração famosa! -a aspiração que, ingenuamente, manifestei ao Senado, a de ter tido de organizar um Gabinete. O nobre Senador, reagindo contra as minhas queixas, que, à vista do fato, o
Senado compreende que tinham alguma desculpa, declarou que eu estava verdadeiramente impossibilitado de organizar, atualmente, o Ministério, ou, ao menos, que
não o poderia organizar com a Câmara atual, por causa da questão Bramah ...

O Sr. Zacarias - Não disse isso.
O SR. OTTONI - Oh! se disse! que eu não podia ter maioria, por causa
da questão Bramah, isto é, por causa da votação que elevou o capital garantido da
estrada de ferro de Pernambuco de 12.000.000$ a 19.000.000$. Disse S. Exa.
que, tendo eu impugnado nesta Casa, com calor, esse aumento que me pareceu ser
uma doação injustificável, e tendo o nobre Senador sustentado a concessão na
Câmara dos Deputados, fazendo disso questão de Gabinete, uma vez que passara
a medida na Câmara, eu não podia ter maioria.

O Sr. Zacarias- Eu não disse isso.
O SR. OTTONI (sentando-se) - Pois tenha a bondade de explicar o que
disse.

O Sr. Zacarias -Direi quando tiver a palavra.
O SR. OTTONI (levantando-se) - Então, permita que responda ao que
suponho ter ouvido.
Eu sei que não estou na posição elevada do nobre Senador, ...

O Sr. Zacarias - Não apoiado!
O SR. OTTONI- ... eu sei que não lhe posso fazer sombra ...

O Sr. Zacarias - Não apoiado!
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O SR. OTTONI - ... nem aos outros varões que estão na posse de organizar gabinetes e dirigi-los. Mas, o nobre Senador há de permitir que lhe diga que,
pequeno como sou, tenho tido muita honra em coadjuvar - há de permitir a
expressão - o nobre Senador na organização de Ministérios.

O Sr. Zacarias - Já declarei isso.
O SR. OTTONI- Em 24 de maio de 1862, eu me antecipei ao nobre Senador, em casa do meu amigo que aqui está, a meu lado, para pedir-lhe que aceitasse
um lugar no Gabinete que ia organizar o nobre Senador. Fui pedir por mim e pelos
meus nobres amigos do Partido Liberal, representado naquela Câmara por 24 ou 26
deputados. E, se o nobre Senador pelo Pará não entrou, é porque o nobre Senador
pela Bahia não pôde dispensar-lhe uma Pasta política, porque o nobre Senador se
prestava, com a condição de que se lhe desse uma Pasta política.

O Sr. Souza Franco - Apoiado.
O SR. OTTONI - Ainda por ocasião do último Ministério do nobre Senador, eu tive a honra de ser ouvido, e longe de ter pretensões imo destas, prestei-me
e o meu nobre amigo, o Sr. Martinho de Campos, para da parte de S. Exa. irmos
insistir com o nosso particular amigo, meu e do Sr. Martinho de Campos, o Sr. Conselheiro Domiciano Leite Ribeiro, a fim de que ele cedesse de quaisquer objeções
que sua modéstia, igual ao seu alto merecimento, pudesse opor à sua entrada para
o Ministério. Por conseguinte, se não posso ter como o nobre Senador essa aspiração, posso, ao menos, servir-lhe de auxiliar, dadas as circunstâncias iguais. E não
será a maneira desabrida com que o nobre Senador me tem tratado ...

O Sr. Zacarias - Não apoiado!
O SR. OTTONI - ... que me embaraçará de continuar a proceder do
mesmo modo.
Mas, a respeito da questão Bramah, a respeito da estrada de ferro de Pernambuco, o nobre Senador está perfeitamente enganado, se pensa que, daí, podia
provir embaraço, acreditando que por esse motivo o insignificante indivíduo que
ora fala ficasse em minoria, na Câmara dos Deputados. É sabido que foi preciso
que o nobre Senador fizesse questão de Gabinete das pretensões do Sr. Bramah
contra todos os precedentes de questões semelhantes, e que, por assim dizer,
impusesse à consciência de muitos deputados que lhes arrancasse, como voto
político, um voto que como tal nenhum Ministério tem considerado. Por conseguinte, se acaso trocadas as posições, e achando-me eu Ministro, em vez de fazer
questão de Gabinete, apelasse para a consciência e ilustração da Câmara dos Srs.
Deputados, estou certo de que isto seria bastante para que a doação feita à companhia de Pernambuco não tivesse lugar. E eu emprazo, desde já, o nobre Senador
para o debate desta questão, quando ela for dada para ordem do dia.

O Sr. Zacarias - Eu é que emprazo ao nobre Senador.
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O SR. OTTONI- Pois bem, aceito o emprazamento ...
O Sr. Zacqrias - Estamos emprazados.

O SR. OTTONI - E fico satisfeito de que o nobre Senador prometa
ao Senado que há de discutir, largamente, a questão. Eu, como puder, hei de
acompanhar o nobre Senador e hei de mostrar que, sem ter pretendido irrogar
injúria ao Ministério de 15 de janeiro, a nenhum de seus membros, e muito menos
ao meu nobre amigo o Sr. Conselheiro Leite Ribeiro ...
O Sr. Zacarias - Ê de uma probidade e independência a toda prova.

O SR. OTTONI - V. Exa. não lhe faz mais justiça do que eu, e todos os
mineiros. Ê um dos c:;tracteres que honram a minha Província (apoiados). Hei de
mostrar, ia eu dizendo, sem pretender irrogar injúria a ninguém, que a concessão
à estrada de ferro de Pernambuco é uma doação injustificável que o Senado não
fará. Creio mesmo que, se acaso aquele distinto mineiro, o Sr. Conselheiro Domici<mo, tivesse estudado a questão mais de espaço e por todas as faces, se tivesse
examinado todos os documentos, talvez a sua opinião fosse inteiramente contrária
às pretensões do Sr. Bramah. Em todo o caso, apelo para a discussão da questão,
para uma discussão especial, aceito o emprazamento do nobre Senador, e asseguro-lhe que hei de acompanhá-lo, período pqr período, na questão Bramah.
O Sr. Zacarias - Então, não há de falar muito, porque hei de falar pouco.

O SR. OTTONI - Isto .é que não espero. Apesar de que o nobre Senador,
agora, há de se achar mais embaraçado, porque ministerial como é e como se tem
declarado, talvez não queira contrariar o nobre Ministro da Agricultura, a respeito
de cuja probidade, ilustração e patriotismo estou também certo, e em quem confio
que, coerente com as opiniões que tão energicamente manifestou, na Câmara dos
Deputados, há de impugnar a doação; o nobre Senador, ministerial como é, e
mesmo um dos que mais ministeriais se têm manifestado nesta tribuna ...
O Sr. Visconde de Jequitinhonha- O único. (Risadas.)

O SR. OTTONI - ... o único talvez, sem dúvida, estou certo de que há de
ter em contemplação as opiniões do mui digno e ilustrado Sr. Ministro da Agricultura, que estudou a questão profundamente, como membro da Comissão de
Obras Públicas da Câmara dos Srs. Deputados. Discutiu e votou como eu votei, e
como pretendo votar, se o nobre Senador me não convencer de que estou em erro.
Por conseguinte, sendo quase certo que o nobre Ministro da Agricultura há de se
opor à doação que se pretende fazer à companhia da estrada de ferro de Pernambuco, está-me parecendo que conquistarei o nobre Senador pela Bahia, e que
S. Exa. há de acompanhar-me, porque, em uma questão ministerial, não há de
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abandonar o Ministériv que apóia em unidade, segundo acaba de observar o nobre
Senador pela Bahia.
Vou, agora, dirigir-me ao nobre Senador pela Província do Espírito Santo,
que nesta Casa fez censuras muito graves, referindo-se aos comandantes de forças
na Província do Rio Grande, e declarou que vinha defender Munhoz, Aparício, o
convênio e o próprio Lopez.
O Sr. Jobim - Não falei em defender Munhoz nem Aparício, não sou

procurador deles.
O SR. OTTONI - É do que se tratava, e o nobre Senador disse: "Hei de
defender até o próprio Lopez".
O Sr. Jobim - Em termos hábeis, se for justo.

O SR. OTTONI - Vamos ver o que o nobre Senador considera termos
hábeis. Eu não acompanharei o nobre Senador na defesa, mesmo em termos hábeis,
de Munhoz, de Aparício, do convênio e de Lopez, e menos nas censuras que fez, a
respeito dos comandantes de forças no Rio Grande do Sul.
O nobre Senador, tendo mencionado os nomes do distinto general Canabarro e do Barão de Jacuí, denunciou à Casa que não devia haver confiança acerca
dos prêts de forças em operações, no Rio Grande, porque, na ocasião da chamada
para o combate, talvez não achasse nem a terça parte dos soldados que se diz que
acudiram ao pagamento no dia de prêt. Em seguida, o nobre Senador declinou os
nomes do general Canabarro e do general Barão de Jacuí.
Senhores, creio que a respeito de prêt qualquer insinuação que possa
ofender a probidade do general Canabarro não podia passar pela mente do nobre
Senador apresentar ao Senado. Se tal sucedesse, o nobre Senador ficaria em unidade, ...
O Sr. Souza Franco - Apoiado!

O SR. OTTONI - ... porque o general Canabarro é conhecido de longa
data, não só pelo seu valor como pela sua provada honestidade.
O Sr. Souza Franco - Apoiado!

O SR. OTTONI - Se eu precisasse de testemunhos a este respeito, invo·
caria, especialmente, o do nobre Senador pela Província do Rio Grande do Sul,
que agora não está presente, o qual comandou, ali, exércitos e presidiu a Província. Ele nos diria se, acaso, encontrou um rio-grandense mais honrado e mais
leal do que o general Canabarro.
Deploro, altamente, que este nobre Senador não esteja na Casa, mas estou
autorizado a afirmar que, se S. Exa. aqui estivesse, me acompanharia no juízo que
formo acerca daquele bravo general.
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O Sr. Jobim - Ele havia de dizer que isso é manha antiga.
O SR. OTTONI - Estou falando em relação ao general Canabarro.

O Sr. Jobim - E eu não falei dele, quando tratei das relações de mostra.
O SR. OTTONJ - Eu já disse que era impossível que V. Exa. falasse,
asseverando, que se tal acontecesse, todos protestariam contra a censura. O general
Canabarro é uma das glórias do Rio Grande, não só pelo seu valor como pela sua
alta moralidade.

O Sr. Jobim - Falei em geral, disse que havia relações de mostra falsas, e
disse uma verdade.
O SR. OTTONI - As relações de mostra falsas, as ,dilapidações do comissariado no Rio Grande são antigas. Deus me livre de querer, por qualquer modo,
escurecer esta desgraça. Mas, cumpre notar que as vergonhas do Rio Grande têm
raízes e causas primárias no Rio de Janeiro. Um ilustre Deputado pela Província
de Minas, que nunca temia dizer a verdade, o falecido Sr. Paula Cândido, aludindo
aos tais prêts falsificados, e a outras alcavalas do tempo da guerra, disse não se
admirar desta desgraça, porque havia no Rio de Janeiro línguas tão compridas que
lambiam daqui ao Rio Grande. E, efetivamente, se não se tivessem dado as misérias
que se deram no Arsenal de guerra da Corte, e em outras repartições por aquela
época. aquele ilustre Deputado não teria razão de dizer o que disse.
Portanto, não quero, por modo algum, declarar que não se dê o fato.
Creio mesmo que é um serviço que o nobre Senador fez em recordar, na tribuna,
estas misérias. É uma advertência ao governo, para que delas não se faça cúmplice,
inocentando-as por qualquer modo. Mas eu tive de protestar, porque o nobre
Senador, falando em relações de mostra falsificadas, em seguida, trouxe o nome
de Canabarro e o nome do Barão de Jacuí.
A respeito do general Canabarro, posso dizer que o conheço, particularmente, mas a respeito do Barão de J acuí, não posso dizer senão o que diz dele
Garibaldi, em suas memórias. Sei que é um bravo, um dos rio-grandenses que hão
de ilustrar o nome brasileiro, na guerra contra o cacique do Paraguai.

O Sr. Jobim - Resguardei o Cana barro.
O SR. OTTONI - Estimo esta declaração de que o resguardou. Uma vez
que o nobre Senador resguardou o general Canabarro, não recorrerei a alguma
das notas que tomei, para defender Canabarro de qualquer aplicação que ao seu
nome sem mancha pudesse alguém fazer do que disse o nobre Senador.
S. Exa. censurou Canabarro, até porque era velho e tinha ido colocar-se
em sua fazenda ...

O Sr. Jobim- Em S. Gregório.
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O SR. OTTONI - O general Canabarro sabe cumprir seu dever como o
mais brioso dos militares.

O Sr. Jobim -Cinqüenta léguas distarttes das margens do Uruguai!
O SR. OTTONI- Se este é a posto em que ele se acha, é certamente um
posto de honra. Canabarro não comanda somente a força que está debaixo da sua
direção imediata, comanda uma fronteira muito extensa, comanda as forças que
estão às ordens do Barão de Jacuí, do coronel Fernandes, e outras que estão disseminadas do lado esquerdo do Uruguai. Por conseguinte, há de ter escolhido a posição em que melhor serviço possa fazer.
Mas, as censuras do nobte Senador achei ainda mais graves, porque o
nobre Ministro da Guerra, respondendo ao nobte Senador, assegurou ao Senado,
que, se alguém havia no Rio Grartde que não fizesse seu dever, seria demitido, e
que as ordens tinham sido expedidas, para ser convenientemente defendida a
fronteira do Uruguai, dando, assim, a entender que, com efeito, tinham algum
alcance ou fundamento as censuras do· nobre Semidot, quando imaginou que o
general Canabarro devia ter transposto o Uruguai, pata ir bater o inimigo em S.
Carlos.
Ponderei ao nobre Ministro que o general Canabari-o não é general-em-chefe. Comartda um corpÓ de resetva e, portanto, podia resultar-lhe responsabilidade se, de modo próprio, fosse procurar os paraguaios fora da Província. Seria,
talvez, uma temeridade, e por conseguínte, o general Canabarro não está em falta.
Ê velho, se disse. Mas, senhores, se o general Canabárro não está no vigor
da idade, é muito mais moço do que era Radetski, quando ganhou a notável vitória
de Novara, derrotando o exército de Carlos Alberto, pai de Victor Manoel, hoje
rei da Itália.

O Sr. Jobim- As guerras, lá, são colho as de cá!
O SR. OTTONI - O general Canabarro tem menos idade do que tinha
Condé, quando, depois de uma campanha gloriosa, ao aproximar-se de Luiz XIV,
arrastando os pés, pedia perdão da demora e Luiz XN lhe disse: "Meu primo,
naturalmente, deve custar tanto a mover-se quem vem conduzindo tamanha carga
de louros".
Washington era muito mais velho do que o general Canabarro-, quando
foi ainda nomeado generalíssimo; na expectativa da invasão inglesa de 1812. E, para
satisfazer o nobre Senador e não cita:r, somente, exerfiplos estranhos, leinbrnrei que
muito mais velho do que o general Çariabarro era o general Manoel Jorge Rodrigues,
quando ganhou sobre os dissidentes do Rio Grande uma das mais memoráveis
batalhas que ali se feriram, durante ós 10 anos de rebelião, ...

O Sr. Visconde de Jequitinhonha -Apoiado.
O SR. OTTONI- ... a batalha de Taquati. Apesar de sua avançada idade, o
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velho general Manoel Jorge Rodrigues não desmentiu as gloriosas tradições da Colônia Sacramento, e foi o mais bravo entre os bravos que tinha a seu lado.
O Sr. Jobim -Converse com Greenfel sobre o batalhão de Taquari.
O SR. OTTONI- Quero supor que não ouço este aparte! A opínião do Sr.
Greenfel a este respeito, qualquer que ela seja, não pode dimínuir a glória de Manoel
Jorge Rodrigues. Isto é histórico.
O Sr. Souza Franco- Apoiado!

O Sr. Visconde de Jequitinhonha - Foi um brilhante feito de armas.

O SR. OTTONI - Por conseguinte, não é a idade que serve de embaraço a
um homem como Canabarro, afeito de seus tenros anos às lides da guerra (apoiados.) Em 1825, bem moço era ainda, Canabarro com 50 homens salvou o corpo do
exército comandado pelo general Barreto, que teria sido sacrificado sem a coragem
fora do comum de Canabarro.
O Sr. Jobim - 1825 para 1865 ...
O Sr. Presidente - É melhor que V. Exa. não dê tantos apartes, e deixe o
orador ajuizar dos homens e das coisas. Creio que o nobre Senador por Minas, como
qualquer outro, pode formar o juízo que lhe parecer sobre os homens e as coisàs do
nosso País. É certo que não nasceu na Província do Rio Grande do Sul, como o
nobre Senador, mas representa o Império. V. Exa., quando quiser, tem ainda a palavra, mas permita que cada um de nós pense livremente a respeito dos negócios de
sua Província natal.
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, os apartes do nobre Senador não cortam
o fio do meu discurso, podem até ilustrar-me, portanto, pela minha parte, desejo
que o nobre Senador continue a hónrar-me com eles.
O Sr. Visconde de Jequitinhonha - Tratando-se de vivos, os apartes são
bons, porque explicam as intenções.
O Sr. Presidente- Até certo ponto e de certo modo, acho que são·bons.
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, se acaso ordens tivesse o general Canabarro e se dele dependesse a invasão do Paraguai, através de Corrientes, há uma
circunstância, filha do terreno, que o aconselharia, talvez, a esperar o inimigo no
Rio Grande. É sabido que o general Canabarro comunicara, por vezes, não ter um
soldado de infantaria, tinha só cavalaria. É certo que a cavalaria do Rio Grande,
como disse Garibaldi em suas memórias, é a primeira cavalaria do mundo, e pode
praticar feitos maravilhosos, mas precisa de terreno próprio para manobras. Em
casa, em terreno plano e conhecido, poderá prestar serviços muito mais valiosos do
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que se transpusesse o Uruguai, se fosse procurar terreno mais desigual, acidentado e
palltanoso em alguns lugares, corno acontece para as bandas de S. Carlos, onde
estava a divisão paraguaia.
Mas, Sr. Presidente, não foi só o general Canabarro que mereceu os reparos
do nobre Senador pela Província do Espírito Santo. Também vem no seu discurso
urna aspersão que transparentemente alcança outro bravo rio-grandense, o general
Netto. O nobre Senador disse que não devíamos ser tão severos para com Munhoz e
Aparício, a quem estava defendendo a seu modo, porque também do nosso lado
havia débito para com o Estado Oriental, porque também do lado de cá tinham
ido partidas roubar gado ao Estado Oriental. E S. Exa. exemplificou esta sua
asserção com um indivíduo que andava arrebanhando gado, nas vizinhanças do
Uruguai.
O Sr. Jobim - Na fronteira.

O SR. OTTONI - S. Exa. informou que esse indivíduo, tendo sido estaquiado por uma guarda do Estado Oriental, lograra evadir-se, e, depois, voltando
com os· seus degolara toda a guarda. Ora, o fato da estaquia, conhecido há muitos
anos, refere-se ao general Netto, por conseguinte, é ao general Netto que o nobre
Senador atira uma insinuação desta natureza.
Eu, depois que ouvi o nobre Senador, fui procurar esclarecer-me para
trazer ao Senado as informações que pudesse obter. Sou também amigo do general
Netto e estava certo de que tais insinuações não podiam alcançar o digno riograndense, cuja espada, na recente luta com o Estado Oriental, prestou muito bons
serviços. Eu deploro que o Sr. general Netto tenha sido arredado do Exército,
porque estou certo de que havia de conquistar grandes lucros contra o nosso inimigo.
O Sr. Ferreira Penna - Está comandando forças.

O SR. OTTONI - Teve de dissolver as que comandava, e se está agora
tratando de recompor a sua brigada, não é a comemoração de que foi estaquiado
que há de ir despertar o seu patriotismo.
O Sr. Jobim - V. Exa. é que está atribuindo-lhe isso.

O SR. OTTONI- Então, diga V. Exa. a quem se referiu.
O Sr. Jobim -Não tenho obrigação de dizer.

O SR. OTTONI - Pois, eu digo que o fato, como S. Exa. o trouxe, aqui,
manifestamente, refere-se ao general Netto, e que ele foi a vítima desse atentado,
explicado por uma calúnia. Não digo que o nobre Senador pretendeu irrogar-lha,
mas é eco dos que procuraram macular a honra de Netto.
Sr. Presidente, o fato deu-se de 1828 para 1829. O general Netto já,
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então. era um bravo, já tinha a banda de tenente de milícias ou do exército de
linha, já tinha servido contra os espanhóis. e tinha conquistado nome. Feita a paz.
o Sr. Netto residia na estância de seu pai e este administrava, na ocasição. diversas
e espaçosas estâncias, junto de Candiota. Se me não engano, de Candioia até Serro
Largo era uma grande extensão de território, ocupado todo por estâncias, que não
sei se pertenciam a vários, mas que estavam sendo administradas pelo pai do Sr.
Netto. A estância do pai do Sr. Netto, as que ele administrava e muitas outras
brasileiras, desde então se estenderam por todas as margens do Uruguai até o Rio
Negro. E, por isso, dizem os meus informantes que não era possível que Netto
pudesse, nessa- ocasião, nem ao menos sofrer a imputação de arrebanhar o gado
oriental. Estava na fazenda de seu pai e tinha por vizinhos estâncias e fazendas de
seus compatriotas.
Netto, porém, era um bravo, tendo contra si a animosidade de todos os
gaúchos da fronteira do Estado Oriental, e, por causa dessa odiosidade. e por outras
razões que não vale a pena trazer à tribuna, aconteceu ser este distinto brasileiro
estaquiado pela guarda do Passo do Valente. quando por ali passava para Bagé.
Então, ou por interferência de alguém que chegou àquele lugar ou por
esforços próprios, o que ignoro, Netto, depois de resistir muitas horas ao estaquiamento, pôde livrar-se do suplício e caminhar para Bagé. Chegando a Bagé, o povo
em massa, quando soube do atentado que havia sido cometido contra o seu compatriota, alvoroçou-se, e todos pediam vingança, saindo uma escolta a que Netto não
pertencia, uma escolta em que iam velhos e meninos, e acometeram a guarda que
estava no barranco do Uruguai, no Passo do Valente: e, assim, a escolta degolou
os estaquiadores.
O general Netto não teve parte nesta represália, aliás, justa, tão justa, que
ele estaria no seu direito se, com os seus amigos e os criados de sua casa, tivesse
ido tirar desforço contra os bárbaros que o tinham estaquiado.
O Sr. Jobim .· · É uma poesia que o honrado membro está tecendo ao
general Netto.
O SR. OTTONI - Poesia, mas epigrama mal cabido trouxe o nobre Senador. Eu o desafio a que declare que não é exato o que estou dizendo.
O Sr. Jobim - Não falei do general Netto.
O SR. OTTONI- De quem falou, então?
O Sr. Jobim · Não digo'
O SR. OTTONI - Não me refiro mais ao nobre Senador, já que nega. Mas,
aproveitei essa referência que o nobre Senador fez a esse ente de razão que só
S. Exa. sabe quem é, para, do alto da tribuna, combater a calúnia que por motivos
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indignos espalhou-se por parte dos gaúchos da fronteira oriental, contra o general
Netto. (a)
Eu tenho, aqui, uma lista um pouco extensa, que não lerei ao Senado, e
que me foi oferecida por dois rio-grandenses distintos, constando de diversos fatos,
todos servindo para provar que não há essa conta de deve e há-de-haver, de que o
nobre Senador aqui falou ...
O Sr. Jobim- Pois não!
O SR. OTTONI - ... para provar que nós temos juslas razões de queixa, e
que, do nosso lado, não tem havido, senão, demasiada generosidàde e paciência
demais.
Não quero, porem, fatigar o Senado, trazendo todos os fatos que corroboram esta minha afirmativa.
O Sr. Visconde de Jequitinhonha - Seria bom.
O SR. OTTONI - Comemorarei, simplesmente, alguns para satisfazer a
interpelação do nobre Senador pela Bahia.
O Sr. Visconde de Jequitinhonha - Beijo as mãos de V. Exa.
O SR. OTTONI - Oh! Senhores, é muita honra para mim! Comemorarei
o fato acontecido em 1828, na estância de Antonio Antunes Maciel, o qual foi
atacado pelo coronel Sant' Anna, do Estado Oriental, e assassinado, sendo roubada
a sua estância, além de outÍos atentados contra a família. Citarei o fato de Verdum,
general oriental que, em 1835, entrou no Herval e ia ata:ar a fazenda de Silva
Tavares, quando este saill-lhe ao encontro e pôde resguardar-se, matando a maior
parte da escolta, e não sei se o próprio Verdum, que vinha assaltar a propriedade
de Silva Tavares, em plena paz. Bastam estes dois fatos de. pessoas conhecidas e
notáveis. Não há tal conta de deve e há-de-haver; somos simplesmente credores
pelo muito que temos sofrido.
O Sr. Jobim - Converse com os proprietários do Rio Grande, homens
sérios que não entram nessas especulações, e verá o que eles lhe dizem.
O SR, OTTONI - Eu considerarei um pouco mais extensamente as censuras do nobre Senador, que ·supus dirigidas ao general Netto, mas que já sei que se
dirigem a outra pessoa, receoso de que essas censuras imerecidas fossem entibiar o
patriotismo desse ilustre general, de quem carecemos e que, com a maior dedicação,
está reunindo forças no Estado Oriental. Já notei que os serviços prestados na
(a) O Sr. Conselheiro Antonio Rodrigues Fernandes Braga, então juiz de fora, no Rio Grande,
foi éncarregado de investigar sobre o fato, e teve de reconhecer, oficiaímente, que a acusação
era caluniosa.
(Nota do Orador).
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ultima campanha por este distinto rio-grandense têm sido postos de pa~te. Sei que
há reclamações, porque os brasileiros que, como voluntários, militaram na divisão
do general Netto foram mandados para as suas casas sem a menor retribuição, sem
o menor agradecimento, e acho que o Governo deve tomar este fato em consideração.
Não é só o general Netto, cujos serviços estão assim desconsiderados. A
respeito do próprio almirante Visconde.de Tamandaré, notei que tendo sido aqui
interpelado o nobre Ministro da Guerra acerca da remuneração devida a esse bravo,
S. Exa. nos declarou que, se o Sr. Tamandaré fizer, em Humaitá e em Assunção, o
mesmo que fez em Paissandu, há de ser remunerado. Segundo parece, o Governo
atual acredita que esse distinto oficial está remunerado, porque mudou de nome,
porque, em vez de Barão chama-se Visconde. Mas, creio que não é assim que os
povos mais civilizados procedem para com seus grandes homens. Não foi ·assim que
a Inglaterra procedeu a respeito de Nelson, na ocasião de suas glórias. O Sr. Lamartine diz o seguinte, no seu Civilisador (Lê): "Ao entrar no Tâmisa, depois da vitória
de Aboukir e de Nápoles, Nelson foi recebido em triunfo. Todos os navios se em·
bandeíraram, e o governo e as corporaçoes de Londres lhe dirigiram felicitaçóes e
lhe ofereceram armas de honra."
Vejam<?s, agora" o que diz o Sr. Goldshimith na sua História da Inglaterra
(lê): "O rei o enobreceu, os parlamentos da Inglaterra e da Irlanda lhe derain uma
pensão etc."
Se a Inglaterra adiasse a remuneração devida, aí vinha Trafalgar, que,
espero em Deus, não haverá no Brasil, o qual, ceifando a vida preciosa do almirante
Nelson, deixaria a Inglaterra com o peso da ingratidão para com aquele grande homem.
Portanto, creio que os serviços do almirante Visconde de Tamandaré e o
modo glorioso por que se portou em Paissandu e em Montevidéu devem ser devidamente considerados pelo Governo. Não se espere o que ele há de por certo fazer,
arrasando as muralhas de Humaitá e arvorando sobre as torres de Assunção a nossa
bandeira, vitoriosa.
Estou certo de que o, Governo assim fará, até porque já o no-bre Ministro
da Guerra nos disse a respeito de um distinto oficial que honrou as nossas armas na
batalha de Corrientes que, se não estava já promovido, é porque não havia ainda
participação oficial do fato. Por esta ocasião, devo retificar o que saiu em aparte
meu, no discurso de V. Exa. V. Exa. referia-se a esse bravo oficial e eu declinei o
seu nome, que não saiu exato no Corre-io Mercantil: é o Sr. I? tenente Antonio
Tibúréio Ferréira de Souza, e não Tibúrcio Ferreira de Souza, como se· publicou.
Faço esta retificação, para que os amigos e a faml1ia deste distinto oficial...
O Sr. Visconde de Jequitinhonha -Todos os brasileiros.
O SR. OTTONI- ... saibam que é a ele, determinadamente, que V. Exa.,
do alto desta tribuna, pagou o devido elogio pela bravura com que defendeu a
honra e o nome brasileiros, em Corrientes.
São estas as considerações que julguei dever fazer a respeito do voto de
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graças, em 2~ discussão, declarando que, não tendo passado a emenda que corrigia
o grave defeito que encontro no parágrafo relativo ao convênio de 20 de fevereiro, e tendo passado tal qual, outro parágrafo, cuja gramática não pude compreender, e que, a ter significação, persisto em acreditar que é um simples cortejo
ao Gabinete das Tulherias -hei de votar contra todo o trabalho da Comissão.
O Sr. Souza Franco- Muito bem!

Sessão de 19 de março de 1866
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, eu vinha preparado para motivar um requerimento, que me parece tem alguma importância, relativamente ao estado da
guerra no Paraná e Paraguai; mas a ausência do Sr. Ministro da Guerra acanha-me
de motivar presentemente o meu requerimento.
É certo que estão na Casa os Srs. Ministros da Justiça e do Império; mas
pelo que se tem passado nos debates anteriores, eu suponho que os nobres ministros
não respondem uns pelos outros, apesar de que tanto o nobre Ministro da Guerra
nesta Câmara, como na outra Casa do Parlamento o nobre Ministro dos Negócios
Estrangeiros, e mesmo algum outro Sr. Ministro tenham-se declarado em perfeita
solidariedade, fazendo crer ao público que no Ministério atual, salvo pequenas dissi-.
dências administrativas, cada um dos Srs. Ministros responde por todos os outros e
é solidariamente responsável pelos atos de seus colegas. Apesar destas declarações, é
certo, como V. Exa. ouviu outro dia, que, pedindo-se explicações acerca de um projeto de autorização ao governo dada para Ordem do Dia, e devo assim supor de
acordo com o Ministério; apesar disso, digo, pedindo-se explicações acerca desse
projeto relativo à Marinha, o Sr. Ministro da Guerra nos declarou que não sabia
qual era a respeito a opinião de seu colega da Marinha, e por isso se adiou a discussão, sendo convidado para ser presente a sua continuação o Sr. Ministro da
Marinha. Feito o convite, S. Exa. o Sr. Ministro da Marinha aqui veio só e unicamente para dizer-nos que mal e indevidamente os seus colegas tinham combinado
com V. Exa. para que desse para a Ordem do Dia este projeto, visto que S. Exa. não
queria a autorização que no projeto se lhe dava.
Portanto, à vista desta observação, e não estando presente o nobre Ministro
da Guerra, eu me vejo forçado a resumir-me o mais que for possível, porque talvez
os colegas de S. Exa. não respondam pela repartição da guerra, mas fico na esperança de que algum dos Srs. Ministros presentes, pedindo a palavra e suscitando
debate sobre a questão, me habilite para entrar nela com mais algum desenvolvimento.
Eu espero que o Ministro não quererá que as questões relativas à guerra
do sul fiquem no Ministério; não vejo senão razões internacionais que possam aconselhá-lo. Se as houvesse, eu seria o primeiro a convidar aos nobres Ministros que
tivessem a maior reserva e guardassem também este ajuste de contas para depois da
guerra. Porém, não se tratando de negócios internacionais, mas simplesmente da
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composição do exército, especialmente na província do Rio Grande do Sul, tratando-se simplesmente de medidas do governo que na minha opinião tendem a inutilizar nos esforços contra o Paraguai a briosa província do Rio Grande do Sul, que
o Ministro atual tem procurado pôr à margem, perseguindo seus filhos mais distintos ...
O Sr. Jobim - Oh! Ave Mária ...
O SR. OTTONI - ... tratando-se disto eu creio que o Ministério não quererá deixar passar o meu requerimento sem sobre ele estabelecer largo debate.
Portanto, adstringindo-me ao regimento, à~ práticas da Casa que mandam
motivar perfuntoriamente os requerimentos que se oferecem ao debate, eu me
limito a estas palavras, mandando à Mesa o requerimento em que peço informa-ções a respeito do Conselho de Guerra e de inves,tigação, mandado fazer ao
General Canabarro, e explicação dos motivos por que até agma não se tem realizado
o processo daquele General.
Espero, já disse, que algvm dos nobres Ministros há de pedir a palavra, que
o debate, na forma do regimento, há de ficar adiado, para que se me dê ocasião de
discutir não só esta matéria como todas aquelas que com ela são conexas, inclusive
a rendição da Uruguaiana, que o General Mitre em documento oficial declarou ter
sido um desenlace cômico.
O Sr. Ministro da Justiça - Então o seu requerimento podia ser mais am-

plo.
O SR. OTTONI - O nobre Ministro diz que o meu requerimento deve ser
mais amplo; eu pretendo trazer outros à Casa.
Por ora o Sr. Ministro da Guerra, honra lhe seja feita, foi o único que
trouxe algumas informações ao Parlamento; os outros nobres Ministros, ou o nobre
Ministro da Justiça apenas limitou-se a vir entreter o Senado com projetos dos
tempos ordinários e pacíficos, com o juízo arbitral necessário!
O Sr. Ministro da Justiça dá um aparte.

O SR. OTTONI - A Câmara dos Deputados, não sei se, ou porque não
tem confiança no Ministério, ou porque o Ministério nã~ quer que ela se reúna,
apenas começou ontem a funcionar.
Mas eu declaro ao nobre Ministro, em resposta ao seu aparte, que tenho
outros requerimentos para apresentar; não é só isso. Este é baseado nos documentos sobre a província do Rio Grande do Sul, que o Sr. Ministro da Guerra trouxe
à Casa. Deploro só que eles sejam insuficientes, que já tenhan1 suscitado reclamações do nobre ex-Presidente da província do Rio Grande do Sul, declarando que
houve notáveis omissões, algumas das quais eu poderei assinalar no debate.
Mas o nobre Ministro da Justiça tem razão: há muitas outras coisas sobr'e
que instituir debate, sobre que é necessário esclarecer o Parlamento, verbi gratia:
os contratos de transportes do Rio Pardo para a Uruguaiana; os contratos de etapas
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feitos no Rio Grande do Sul pelo Ministério da Guerra. Verbi gratia: os fornecimentos na importância de dezenas de milhares de contos, feitos por uma casa que
surgiu em Paris e não se sabe como e com quem contratou a agência de que está
encarregada ...
O Sr. Presidente -- Observo ao nobre Senador que deve limitar-se a fundarncn ta r o seu requerimento.
O SR. OTTONI - Não vou mais adiante. Eu quis somente ponderar ao
nobre Ministro da Justiça que tenho muitas outras coisas para discutir. No entanto
vá o requerimento e espero do cavalheirismo dos nobres Ministros que não consintam que se vote sem debate: cuido que o assunto reclama um debate largo. Pela
minha parte estou pronto.

O Sr. Presidente - Observo ao nobre Senador que deve limitar-se a fundamentar o seu requerimento.
Foi lido o seguinte:
"Requeiro que o governo informe pela Repartição da Guerra:
1? Qual a data em que foi mandado responder a Conselho de Investigação e de Guerra o General Canabarro.
2? O estado em que se acha o processo do General.
3~ Os motivos da demora que possa ter havido na reunião do Conselho de qualificação.
Senado, 19 de março de 1866 - THEÓPHILO OTTONl "
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GUERRA DO PARAGUAi
DA VI CANABARRO - MITRE E FLORES

Sessão de 26 dt: março de 1866
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, quando há oito ou dez dias eu fiz um
requerimento para serem pedidas explicações ao governo acerca do processo do Sr.
General Davi Canabarro, não podendo na ocasião, por não permiti-lo o regimento,
dar o desenvolvimento que desejava aos motivos em que me fundava, apelei para a
generosidade dos Srs. Ministros, suplicando-lhes que houvessem de dar-me oportunidade para esse desenvolvimento, não consentindo que o meu requerimento fosse
votado silenciosamente.
Tive de agmdecer ao nobre Ministro da Justiça a benevolência com que
acudiu ao meu reclamo, pedindo a palavra e, assim, deixando adiado o requerimento: fiquei na esperança de poder habilitar-me para expor quanto tinha em vista
a respeito do assunto. Contava que o nobre Ministro e seus colegas viriam à tribuna
habilitar-me para a discussão e não quis incomodar o Senado pedindo uma urgência.
Também não a requeri, porque tendo os nobres Ministros anunciado, aqui
e na outra Casa, grandes projetos de reforma, não queria eu tomar o tempo que poderia ser melhor aproveitado. Entretanto, tenho observado que se o Senado em
geral e alguns de seus membros, fazendo até sacrifício de sua saúde, têm comparecido para fazer casa, tem deixado de haver sessão algumas vezes por culpa dos nobres Ministros que não são pontuais.
·
Quando o Senado procurava congregar-se para ouvir os projetos dos nobres
Ministros, eu não queiia tomar o tempo com requerimentos de informações, esperando pelas grandes medidas, que não tem aparecido, deixando-me o direito de
suspeitar que os nobres Ministros pretendem lançar sobre o Parlamento a culpa de
não se ter reunido para m,1vir as propostas dessas grandes medidas e para continuarem (quem sabe se depois de algum novo adiamento) a governar sem lei como tem
governado até agora.
Não pedi, por isso, a urgência como disse, e esperava que sábado próximo
passado houvesse sessão. Se os Srs. Ministros tivessem comparecido, teria se discutido o rheu requerimento, mas não estiveram na Casa; entretanto, V. Exa., Sr.
Presidente, recordar-se-á de que, na ocasião em que eu motivava o meu requerimento, o nobre Ministro da Justiça o achou acanhado; disse que desejava uma discussão mais ampla, e, portanto, que o requerimento abrangesse outi:as matérias.
Eu, acodindo ao reclamo do nobre Ministro, tenciono fazer outros requerimentos
além daquele.
No requerimento que está adiado, terei de discutir e cuido de demonstrar
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ao Senado que o nobre Ministro da Guerra foi infelizmente inspirado em todo seu
procedimento no Rio Grande do Sul, e especialmente em relação ao General Canabarro, mas isso não é questão para hoje; e objeto que está adiado. Hoje, como o
nobre Ministro da Justiça com razão exigiu uma discussão mais ampla, ::entendeu
que o requerimento era acanhado, venho trazer outro para o debate.
Há um ponto da maior importância na nossa guerra atual contra o Paraguai: falo a respeito da inteligência do Tratado da Tríplice Aliança em relação ao
comando em chefe. Os jornais têm debatido muito esse ponto, e o Ministério
apresentando-nos um grande volume de documentos, relativamente às diversas
questões da guerra com o ParaguaJ, não nos disse uma palavra acerca de um ato,
cuja existência parece fora de dúvida, e que é ou uma nota confidencial dirigida ao
presidente da província do Rio Grande do Sui, ou ao nosso General em chefe; ou
uma nota reversal duigida ao governo argentino; não sei bem a natureza do ato
confidencial, mas é o ato por virtude do qual S. Exa. o General Mítre foi declarado comandante-em-chefe dos exércitos aliados, ou seja, fora do império ou dentro
do território brasileiro.
Que alguma coisa ocorreu a .oste i"espeito, provado está indiretamente por
alguns dos documentos anexos; por exemplo: a intimação dirigida a Estigarribia
em Uruguaiana estava assmada pelo Sr. General Flores, visconde de Tamandaré,
barão de Porto Alegre, Paunero, e nessa peça oficial esses generais se declaram
representantes do exército aliado da l'mzguardq.
É, se me não engano, este documento de 2 de setembro de 1865. Portanto,
esses generais, os Srs. Flores, Paunero, barão de Porto Alegre e Tan1andaré falam
como representantes do exército aliado. Mas o Sr. General Flores creio que está
sem dúvida alguma considerado no tratado de Tríplice Aliança na mesma posição
em que está o Sr. Mitre; não podia ser de outrb modo: entretartto, o Sr. General
Flores sendo Chefe do Estado Oriental, e um daqueles que celebraraJn o Tratado
da Tríplice Aliança, não se julgou ou não foi julgado com autoridade para comaJ1dar
em chefe o exército aliado da vanguarda diante de Uruguaiana; mas, passados
apenas oito dias, apresenta-se o Sr. Mitre em frente de Uruguaiana e assume o
comando-em-chefe. Aqui está um documento que o demonstra: (lendo) "Quartel
General em frente de Uruguaiana, 10 de setembro de 1865. O General-em-chefe
dos exércitos aliados ao comandante-em-chefe da divisão pa1aguaia." Assim diz o
documento que o Sr. Ministro da Guerra trouxe ao Senado. De sorte que estando
o Sr. General Flores, bem como os outros Generais em frente de Uruguaiana, .não
havia General-em-Chefe, e, no dia 1O de setembro, aparecendo o Sr. General Mitre,
já há General-em-Chefe, e o General-em-Chefe é o Sr. Mitre. O que houve entre o
dia 2 e o dia 10? Evidentemente houve esse ato confidencial de que a imprensa
taJ1to se tem ocupado, e que eu não sei porque o nobre Ministro da Guerra não
publicou entre os anexos; houve esse ato pelo qual, note-se bem, o Sr. General
Mitre é declarado General-em-Chefe dos exércitos aliados, não é só do exército
em operações que estava na Concórdia, é General-em-Chefe dos exércitos aliados.
Neste mesmo documento há uma frase que precisa ainda melhor a questão: o Sr.
Mitre diz, escrevendo a Estigarribia: recebeu-se a nota de hoje em resposta à dos
Chefes do exército aliado; tendo-se antes declarado General-em-Chefe dos exér-
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citas aliados, isto é, do exército aliado da vanguarda em Uruguaiana, e do exército
em operações em Corrientes. Portanto, a portaria confidencial, nota reversal, ou
quer que seja, parece que nomeou, reconheceu o Sr. Mitre comandante-em-chefe
de todos os exércitos operando contra o Paraguai. O exército aliado que estava em
frente de Uruguaiana não tinha General-em-Chefe; falaram os Srs. Flores, Visconde
de Tamandaré e outros Generais como representantes do exército aliado, mas o Sr.
Mitre nos declara daí a 8 dias: "General-em-Chefe dos exércitos aliados", e nesta
mesma peça se refere às respostas dadas aos representantes do exército aliado. Eu
suponho que este singular e plural no mesmo documento explica bem que há com
efeito uma nota reversal, ou quer que seja que declara o Sr. Mitre comandante-emchefe de todos os exércitos aliados, brasileiro, argentino ou oriental, que operam
contra o Paraguai, sendo deplorável que dessa nota se faça mistério.
Sr. Presidente, não tenho nenhum ciúme, nenhuma má vontade a respeito
do Sr. General Mitre e do Sr. General Flores. Fora desta Casa e nesta tribuna, mais
de uma vez, eu tenho manifestado o alto conceito e a grande estima em que tenho
estes dois nossos muito distintos aliados. Já disse aqui a respeito, por exemplo, do
Sr. General Flores, que me associava às honrosas manifestações que a seu respeito
há muitos anos haviam sido publicadas sob o nome e autoridade do nobre Senador
por Mato Grosso. A respeito do Sr. Mitre, ainda que anteriormente eu não tivesse,
como já tinha, grandes sentimentos de veneração pelo seu caráter, pela sua ilustração, bastava a maneira por que o Sr. Mitre presentemente parece considerar os brasileiros, para que estes meus sentimentos de admiração em nada tenham diminuído.
Apesar de que intrigas de gazetas, em que sem dúvidas não entram os sentimentos
do povo argentino, tenham procurado amesquinhar os recursos e o caráter nacional
dos brasileiros na presente guerra, a voz autorizada do Sr. General Mitre aí está para colocar-nos e considerar-nos na altura em que temos direito de ser considerados.
Eu li com prazer a este respeito, Sr. Presidente, nos documentos anexos,
uma carta do Sr. General Osório, dirigida ao nosso distinto enviado extraordinário,
o Sr. Conselheiro Octaviano. Nessa carta, o Sr. General Osório, explicando ao Sr.
Conselheiro Octaviano os motivos por que não tinha seguido prontamente em
socorro das nossas forças da margem esquerda do Uruguai a divisão do Sr. Brigadeiro Sampaio, que estava em caminho, por virtude de requisição do Sr. Brigadeiro
Canabarro, para ir auxiliá-lo a debelar os paraguaios, dando-se as razões por que esta
divisão retrocedeu do Salto para a Concórdia, vêm estas notáveis palavras, que provam a confiança que o nobre presidente da Confederação Argentina deposita não só
na lealdade do Brasil, como no valor dos seus soldados.
Diz, pois, o Sr. Osório, em 5 de julho de 1865, ao nosso enviado extraordinário (lendo): "O General Canabarro insta por uma força de infantaria deste
exército que o ajude, porque tem falta desta arma; porém (note o Senado), consultando o General-em-Chefe a respeito, pressenti que ele (o Sr. Mitre) não se quer
desprender das forças brasileiras e propõe que o General Flores, com alguns batalhões, faça esta expedição".
Sr. Presidente, julguei prestar serviço, pondo em relevo, como é de justiça,
os sentimentos do Sr. General Mitre quando assim honra devidamente a lealdade
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do Brasil e o valor dos nossos soldados, e não deixando passar em silêncio esta importante informação que o Sr. General Osório dirigiu ao nosso enviado extraordinário em Buenos Aires. Já disse, trouxe para a tribuna esta circunstância para explicar ao Senado que se há motivos pelos quais julgo da maior conveniência tirar a
limpo este negócio do comando em Chefe, faço-o na convicção de que o debate não
possa prejudicar o progresso da guerra; manifestando que não há em meu espírito
a menor sombra de má vontade contra os nossos dignos aliados.
Voltando porém, mais especialmente à questão, que é o objeto do meu
requerimento, e procurando expô~la como devo, muito resumidamente, ponderarei
também que nos anexos há diversos ofícios do digno ex-Presidente, o Sr. Gonzaga,
referindo-se a documentos que não acompanham as peças em que essa menção se
faz. Acredito que um destes documentos a que o Sr. Gonzaga se refere, e que não
foram publicados, é a tão falada nota reversal, ou nota confidencial, ou o que quer
seja, do Sr. Ministro da Guerra, nomeando o Sr. General Mitre, General-em-Chefe
dos exércitos aliados. A questão me parece que tem muita importância.
O General Barão de Porto Alegre, depois de estar sete meses na beira do
Uruguai, em São Borja, afinal dizem que conseguiu passar o rio. Infelizmente tenho
de notar que os paraguaios chegaram à beira do Uruguai com as suas chalanas ou
chatas e puderam passar desembaraçadamente, e que o Sr. Barão de Porto Alegre
levou sete meses a passar o Uruguai, em São Borja.
O Sr. Jobim

~Creio

que não foi tanto tempo.

O SR. OTTONI - Estou que o Sr. Barão de Porto Alegre está no caminho
(o que na discussão do outro requerimento eu demonstrarei) que havia assinalado
com a maior sabedoria o Sr. General Canabarro, como uma diversão importante
que devia fazer-se, ameaçando Assunção, enquanto se marchava resolutamente
sobre Itapua; estou que o Sr. Canabarro o faria antes que Lopez arranjasse a sua
esquadrilha com que pretende disputar a passagem do Itapua.
Mas enfim, apesar da grande demora, que estimarei nos não seja prejudicial, o Sr. Barão de Porto Alegre já está no território correntino; dentro de pouco
aproximar-se-ão os exércitos.
O Sr. Barão de Porto Alegre já foi comandado pelo Sr. Mitre, em Uruguaiana, mas saibamos: o corpo do exército do Sr. Barão de Porto Alegre, que
atravessa o Paraná, continua também debaixo das ordens do Sr. Mitre, do digno
presidente da Confederação Argentina o qual, como efetivamente se diz no documento que acabei de ler, é "o General-em-Chefe dos exércitos aliados"? É preciso
que isto se explique. Quando não, podem haver conflitos muito desagradáveis à
beira do Paraná; Sr. Presidente, a importância destes assuntos redobra, porque me
parece que o Ministério atual tem andado tristemente inspirado em tudo quanto
diz respeito à guerra contra o Paraguai. Para reconhecer a exatidão desta proposição, bastará atender para a falta de providências que segurassem a passagem do
Paraná pelo nosso exército ao mais tardar até meado de março.
Se o Ministério deu informações neste sentido ao General-em-Chefe dos
exércitos aliados, muito nos tranquilizará e evitará uma grande responsabilidade ...
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Nada li sobre este assunto e por isso pergunto como é que o Ministério não informou aos chefes dos exércitos aliados, em frente do Paraná, que neste ano provavelmente dar-se·á a grande desgraça de não haver a enchente ordinária daquele rio?
A enchente ordinária do Paraná costuma ser continuação da enchente de repiquetes proveniente das chuvas 'das regiões mais próximas. A enchente das águas de
mais longe vem de tantos de abril até junho. O Ministério, se sabe alguma coisa do
que vai por Minas e São Paulo, já devia estar informado que este ano foi muito
escasso de chuvas; até o veranico de janeiro pouco havia chovido: e, por causa do
muito sol em janeiro e fevereiro, os cereais, as roças, perderam-se em uma grande
extensão da província de Minas Gerais, e as chuvas, que desde· Barbacena e São
João D'el Rei, e mais para o oeste, costumam ir avolumar as águas do Paraná, este
ano quase que não existiram. Em conseqüência, eu tenho receio, acredito que não
teremos esta enchente pela qual se diz que se está esperando, e que se não tivermos
aproveitado o que os práticos das localidades chamam repiquetes, que são as enchentes que sobem e descem durante as luas interpoladarhente dois meses antes da
enchente regular e permanente, que, como já disse, vem de abril ajunho, achar-nosemas em grandes dificuldades. Será deplorável se o Ministério não habilitou os generais aliados com esta informação, que me parece da maior transcendência, para que
eles acelerassem a passagem do Paraná.
Vou, pois, mandar à Mesa o meu requerimento, sentindo a ausência dos Srs.
Ministros.
O Sr. Presidente - O Sr. Ministro do hnpério participou à Mesa que, por
ter de comparecer na Câmara dos Srs. Deputados à discussão do orçamento do
Império, era obrigado a retirar-se, e pediu que eu comunicasse isto ao Senado.

O SR. OTTONI -Agradeço a V. Exa. a informação que teve a bondade
de dat-me.
Vou,pois, mandar à Mesa o meu requerimento, assegurando ao Senado
que procurarei satisfazer ao nobre Ministro da Justiça, quando apelou para um
debate mais amplo, e ci procurarei satisfazer oportunamente apresentando outros
requerimentos.
Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte:

REQUERIMENTO
"Requeiro que, pelo Ministério da Guerra, se solicite do Governo,
no caso de não haver inconveniente em prestar as seguintes informações:
1? Se S. Exa. o Sr. General D. Sartholomeu Mitre comandou
em Chefe o exército aliado em frente de Uruguaiana?
2? No caso afirmativo, quanto ao quesito anterior:
Se o comando-em-chefe dos exércitos aliados, operando dentro do
território brasileiro, está garantido ao Exmo. Sr. General Mitre pelo
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Tratado da Tríplice Aliança ou por explicações que fossem trocadas
posteriormente.
3? Se o referido comando-em-chefe dos exércitos aliados, operando dentro do território brasileiro, é um direito pessoal concedido a
S. Exa. o Sr. General Mitre, exclusivamente, ou se é também extensivo
a S. Exa. o Sr. General D. Venâncio Flores.
Paço do Senado, 26 de março de 1866.- Theophilo Ottoni."
Sessão de 16 de abril de 1866
O SR. OTTONl -Sr. Presidente, um nobre Senador pela Bahia, há poucos
dias, deplorou nesta Casa que todos os nossos trabalhos se tenham reduzido a rejeições e adiamentos. Efetivamente o governo, que alegou ter de apresentar propostas
da maior importância, desaparece desta Casa; os nobres Ministros, que são Senadores, não usam da sua iniciativa e da boa vontade do Senado: assim, ou não há
Senado, ou se discutem adiamentos de projetos de pequena importância, se considerarmos a gravidade das atuais circunstâncias.
O assunto que atualmente mais deveria preocupar o governo e que mais
preocupa o País é sem dúvida a guerra do Sul. V. Exa. e o Senado são testemunhas
do que eu tenho mais de uma vez levantado minha fraca voz, convidando os nobres
Ministros a entrarem em algumas explicações a respeito dessa guerra. Para este fim,
fiz diversos requerimentos pedindo informações; sendo um deles a respeito do processo do General David Canabarro. Há mais de um mês que este requerimento está
sobre a mesa; V. Exa. o tem dado para a Ordem do Dia, cuido que há três sábados!
Em um dos sábados, não podendo reunir-se a Casa, tive notícia de um
papelzinho em forma de circular dirigida a um nobre Senador, cujo norne não estou
autorizado para declinar, contendo estas significativas palavras: "A bem do serviço
público tomemos hoje um sue to!"
Em outro sábado, o nobre Ministro da Guerra deu parte de impedido (sábado atrasado); e anteontem, tendo S. Exa. declarado com toda a solenidade no
dia antecedente, na Câmara dos Srs. Deputados, que no dia seguinte tinha de comparecer no Senado, por fatalidade não houve número para fazer casa, faltando os
colegas do nobre Ministro da Guerra.
Ora, à vista desses fatos, não posso deixar de deplorar altamente o empenho que o Gabinete mostra em não discutir no Senado; porque, como já disse,
acredito que as circunstâncias do País, sobretudo em relação à guerra do Rio da
Prata, são gravíssimas.
Por isso vou motivar um novo requerimento, mais amplo; e tenciono, se
ele for apoiado, pedir à Casa urgência, a fim de que a discussão se não demore; é
preciso que o governo informe ao Senado e ao ,País o que vai pelo Rio da Prata.
Pondero mesmo que o meu requerimento, que aliás se refere ao pessoal
do exército, estando seguido de outros também aliados, e tendo eu anunciado
na tribuna que tenho de discutir o modo por que os dinheiros públicos têm sido
dilapidados durante a guerra atual, é do interesse do nobre Ministro da Guerra,
860

principalmente, e dos seus colegas, acabarem com esta 1~ discussão para irmos a
outra, isto é, a discussão das dilapidações em larga escala, que se têm dado durante
a guerra atual.
Espero que à vista dessa ponderação os nobres Ministros procurarão ser
pontuais nesta Casa, a fim de que, quando o Senado marque a discussão do meu
requerimento, ela tenha efetivamente lugar.
Sr. Presidente, o público vai se convencendo de que tem algum fundamento uma acusação que apareceu na Câmara dos Srs. Deputados acerca de algum
projeto liberticida que porventura se aninhe no Gabinete atual. Um dos nobres Ministros já disse na Câmara: "Vêde lá, se as nossas discussões fizerem com que as
leis necessárias não passem, a conseqüência é a ditadura". É este mesmo nobre
Ministro que nos disse também que, se não subisse como Cipião ao Capitólio, não
havia de ir à rocha Tarpéa; a rocha Tarpea eu bem sei para quem a destinam os
nobres Ministros.
Mas, Sr. Presidente, atualmente está presente o nobre Presidente do Conselho. Depois de muitos dias de ausência, cuido que o nobre presidente do Conselho procurará ouvir-me para satisfazer, não digo do meu pedido, a minha súplica
de informações, mas a impaciência pública e a impaciência do Senado que as reclamam.
É certo que eu tenho minhas dúvidas se o nobre presidente do Conselho
poderá falar pelos seus colegas, com a mesma autoridade com que fala o nobre
Ministro da Guerra, que se apresenta como o verdadeiro presidente do Conselho;
que não consente uma discussão na Câmara dos Deputados, mesmo sobre outras
repartições, sem que vá dar o seu parecer, enquanto que o nobre presidente do
Conselho fica silencioso. O nobre Ministro da Guerra, desde o início do conflito,
apresenta-se como o verdadeiro Chefe do Gabinete, o homem a quem os seus
colegas confiaram o depósito mais sagrado que poderiam confiar: o elemento que
poderia com a sua presença intervir mais valiosamente na luta do Sul.
Eu, Sr. Presidente, protestei solenemente desta tribuna contra a viagem
do nobre Ministro da Guerra; eu não podia fiar do nobre Ministro ... a direção da
guerra do Sul. Mas, enfim, S. Exa. é o verdadeiro Chefe do Gabinete.
E se houve revolta durante a estada do nobre Ministro no Rio Grande;
se é certo, como diz todo o povo do Rio de Janeiro, todas as pessoas que conhecem
das coisas públicas, que, durante a viagem do nobre Ministro, os seus colegas una
voce protestavam que nem um dia mais queriam ser ministros com ele, é também
certo que o nobre Ministro, chegando aqui, achou talismã com que chamasse à
ordem os seus colegas que com ele ficaram identificados e na melhor harmonia,
esquecidos, segundo a frase de alguns deles, até de suas antigas paixões.
Mas, Sr. Presidente, as previsões que manifestei nesta tribuna, receando-me da viagem do nobre Ministro da Guerra à província do Rio Grande do Sul,
não podiam realizar-se mais deploravelmente.
Quando o nobre Ministro entrou para o governo, a guerra com o Paraguai
tinha to.mado uma direção sabiamente calculada, e que garantia uma terminação
pronta. Se apesar de ser Ministro o nobre Senador que hoje ocupa a Pasta da Guerra,
os seus colegas não cometessem o grande erro de consentir que ele fosse ao Rio
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Grande do Sul, muitos milhões, muitas dezenas, se não centenas de milhões, o pobre tesouro do Brasil teria poupado; a guerra estaria acabada. Esta proposição, Sr.
Presidente, é de muito fácil demonstração, à vista dos documentos oficiais, os quais,
bem que truncadamente, trouxe ao Parlamento o nobre Ministro da Guerra.
O Sr. Presidente - Eu desejava que o nobre Senador fizesse o favor de ler
o seu requerimento, porque V. Exa. sabe que a discussão deve ser limitada às informações que se pedem; depois então, quando se discutir o requerimento, o nobre
Senador poderá alongar-se no seu discurso.

O SR. OTTONI- V. Exa. tem sempre razão. Vou ler o meu requerimento
e V. Exa. verá pela sua leitura que o que estou dizendo tem toda a relação com ele;
e na continuação do meu discurso melhor V. Exa. se convencerá do que acabo de
afirmar.
O Sr. Presidente - Espero que o nobre Senador limitará o mais que puder
o seu discurso.

O SR. OTTONI - Eu pediria a V. Exa. e ao Senado que tivessem comigo
nesta discussão alguma benevolência e à tolerância possível, dentro do regimento,
atenta a magnitude da matéria.
O Sr. Presidente - Peço ao nobre Senador que tenha a bondade de ler o
seu requerimento.

O SR. OTTONI - V. Exa. sabe que sou sempre dócil às menores observações de V. Exa.
O meu requerimento é o seguinte: (Lê)
V. Exa. vai ver, pelo que em seguida direi, a relação que o meu discurso
tem com o requerimento que acabo de ler.
Eu tinha dito que, se acaso não tivesse tido lugar a desgraçada viagem do
nobre Ministro da Guerra, o Paraguai estaria vencido; o ano de 1866 não apareceria
sem que as tropas brasileiras se tivessem já recolhido para o seu País.
No seguimento do meu discurso, poderia eu demonstrar desde já com
documentos esta minha propo.sição; mas, para me resumir, ficará a demonstração
para ser dada por extenso, se porventura o requerimento for impugnado.
Mas desde já assinalarei, em geral, qual era a posição do nosso exército no
Uruguai e ein Corrientes na ocasião da viagem do nobre Ministro da Guerra.
Tfuhamos a divisão do General Canabarro operando sobre o Uruguai,
colocada nas pontas do Ibirocaí; ali-se reunira, porque o General Canabarro reco·
nheceu as pontas do Ibirocaí como o ponto estratégico mais conveniente para cumprir o que muito acertadamente lhe ordenara o presidente da província, o Sr. Gon·
zaga: "Reúna todas as forças, coloque-as no ponto estratégico, onde mais facilmente
possa socorrer a qualquer lugar da fronte ira que possa ser atacado."
862

Nessa ocas1ao, era opunao do nosso enviado extraordinário em Buenos
Aires, era opinião do General Osório (tudo consta dos documentos), também era
opinião dos nossos aliados Mitre e Flores, era opinião de Canabarro que a força
toda dos paraguaios se dirigia especialmente para o Rio Grande. Então, o General
Canabarro, tendo falta de infantaria (estão aqui nos documentos multiplicadas requisições), dizia: - "Mandai-me uma divisão de infantaria, mandai três ou quatro
mil homens, e no Passo da Pátria vou bater os paraguaios que estão entre São Bmja
e ltapua, vou ameaçar a Assunção."
O General Osório e o presidente da província diziam-lhe: "Nada arrisqueis; o General Mitre vos recomenda que não arrisqueis uma batalha que tudo
pode comprometer: esperai, o socorro lá irá."
Por conseqüência, Canabarro obedecendo as ordens que lhe transmitia o
Presidente da província, as observações que lhe fazia o General brasileiro em Corrientes, o Sr. Marechal Osório, e as próprias inspirações, colocou-se na posição mais
conveniente, sem arriscar batalha.
Na passagem de Santa Maria do Ibicuí, apareceu o General Caldwell, que
comandava em Chefe na província, em sua qualidade de comandante das armas.
Canabarro lhe expôs em conselho o perigo que havia em atacar o inimigo, e Caldwell disse em um ofício: "Cedi à experiência e longa prática do meu antigo camarada, bem como cedi a uma carta que ele me mostrou, e em que o presidente da
província ·recomendava que nada se arriscasse."
Entretanto, Sr. Presidente, Canabarro, porque cumpriu as ordens do presidente da província, porque procedeu como procederia Fábio, seguindo aliás o que
lhe aconselhavam os generais aliados, Canabarro é metido em conselho de guerra;
e o General-em-Chefe que com ele concordou em que era conveniente não atacar
o inimigo na passagem de Santa Maria; que concordou com ele porque não podia
deixar de concordar à vista da ordem expressa do presidente da província, bem
que fosse dada em uma carta particular dirigida a Canabarro; o General em Chefe,
digo, que não mandou atacar os paraguaios, não responde a conselho de guerra! ...
responde a conselho de guerra unicamente o General Canabarro, porque é inimigo
político do nobre Ministro da Guerra! ...
Dada a rendição de Uruguaiana, rendição necessária, infalível, que se teria
antecipado semanas, se não fora a fatal viagem do nobre Ministro da Guerra; dada a
rendição de Uruguaiana, armada a fábrica dos processos, eliminados do exército
todos os homens que tinham influência na província, porque o nobre Ministro da
Guerra queria fazer do exército máquina eleitoral, o que sucedeu, Senhores? Deu-se
o comando de um outro exército ou daquele mesmo exército ao Sr. Barão de Porto
Alegre. Quem foi o Barão de Porto Alegre? Muitos dos oficiais mais distintos
estavam metidos em conselho de guerra ou recolhiam-se doentes: assim era o Coronel Fernandes Lima, o Coronel João Antonio da Silveira, o Barão de Jacuí, o
Tenente-coronel Sezefredõ, o Tenente-coronel Bento Martins, uns metidos em conselhos de investigação e de guerra, outros desgostosos pela marcha deplorável que
seguia o nobre Ministro da Guerra; e, mesmo julgando assim corresponder aos desejos de S. Exa., viram-se obrigados a recolher-se às suas casas.
O nobre Ministro da Guerra, desde que chegou ao Rio Grande, não teve

863

senão palavras as mais severas, as mais duras e insuportáveis para o oficial que tem
brio, a respeito de quase todos esses briosos oficiais a que me tenho referido. Mal
tinha desembarcado, escreveu ele repetidas vezes, está nos anexos e eu posso ler:
"É injustificável o procedimento do Barão de Jacuí em não se mover para ir reunir-se a Canabarro nas margens do Uruguai: despeitos não devem dirigir este general
no seu comportamento." Mais adiante: "Fatalmente estava eu prevendo as desgraças
que sucederam (são palavras de outro ofício), quando deplorei a fatal inação do
Barão de Jacuí." A respeito de Canabarro, o nobre Ministro, mal desembarcou no
Rio Grande, escreveu logo um ofício em que dizia: "O procedimento do General
Canabarro é injustificáveL" Era injustificável o procedimento do General Canabarro por não ter atacado os paraguaios, quando as ordens e conselhos que ele
tinha e o que lhe ditava a própria consciência era que não arriscasse batalha, que
entretivesse os paraguaios enquanto não vinha reforço, que com tanta antecedência
solicitara.
Nos primeiros tempos, Sr. Presidente, as idéias do General Osório, as suspeitas da nossa ligação e as informações que vinham do inimigo, tudo indicava que
o Rio Grande era o alvo principal dos paraguaios; aqui estão nos documentos avisos
e informações segundo os quais devia supor-se que tinham de vir 30.000 paraguaios
acometer o Rio Grande. Então o General Osório tinha traçado seu plano. Ocupava
Uruguaiana, enquanto Canabarro, fazendo vanguarda do exército de Osório, ou
daquela parte do exército aliado que para ali se destacasse, passando em S. Borja,
ia ameaçar Itapua, ia ameaçar Assunção.
Sr_ Presidente, o plano de Canabarro era sem dúvida o mais bem combinado que se pode. De S. Borja a Itapua são 29léguas castelhanas, pouco mais de 20
léguas brasileiras.
O Sr. Jobim - São 28 léguas brasileiras.

O SR. OTTONI - Aceito a correção; não tenho conhecimento do fato;
falo por informações, e as do nobre Senador devem ser exatas.
São 28 léguas brasileiras de S. Borja à beira do Paraná, no Itapua. Tínha-.
mos nas vizinhanças outros passos: a Tranqueira do Loreto e as ilhas do Aquipé,
ocupadas por moradores paraguaios, e colocadas como que providencialmente para
favorecerem o inimigo que quiser invadir o Paraguai. As ilhas do Aquipé, no Paraná,
tem do lado de Corrientes um canal onde se passa a vau em qualquer estação do
ano. Do lado do Paraguai tem um barranco alto e um canal mais profundo, onde
podem passar vapores, mesmo em tempo que não seja de grande cheia.
O Sr. Paranhos - Vapores que demandem quatro palmos.

O SR. OTTONI - Só pequenos vapores podem ·subir o Paraná desse lugar
para cima, e estes mesmos só podem passar do lado do Paraguai.
Por conseqüência, Sr. Presidente, vê V. Exa. que, se acaso o plano combinado pelos generais Canabarro e aliados, de, batido o exército de Estigarribia, ir
ameaçar Assunção depois de transpor 28 léguas, de S. Borja a Itapua, e as ilhas do
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Aquipé, era o mais bem combinado possível, em uma semana estávamos dominando o barranco do Paraná, estávamos senhores do território do Paraguai.
Do lado oposto do Paraná (sinto não estar na casa o nobre Senador pela
província de S. Paulo, que conhece a palmo o Paraguai, para me dizer se estou em
erro), do lado oposto às ilhas do Aqui pé o terreno é plano, são campinas e há um
cômoro um pouco estreito entre o Paraná e o imenso banhado que está por detrás
do Humaitá e que ocupa quase toda a extensão do triângulo formado pelo caminho
da Assunção, rio Paraná e rio Paraguai. Se acaso o exército de Flores e de Canabarro, porque não posso deixar de assim qualificar o exército que venceu em Uruguaiana (era exército de Flores e Cana barro, apesar de que outra espada, que aliás
eu não quero marear, tivesse o comando; falo do Sr. Barão de Porto Alegre); se
acaso, digo, o exército de Flores e de Canabarro, vitorioso em Uruguaiana, algumas
semanas antes transpusesse a distância do barranco do Uruguai ao do Paraná, sem
dúvida saltava nas ilhas do Aquipé com a maior facilidade e não havia a menor dúvida na passagem para a margem direita do Paraguai, para o cômoro que separa o
Paraná dos grandes banhados que estão por detrás do Humaitá.
Já vê V. Exa. que posição estratégica, que posição excelente para o exército não era esse grande cômoro protegido, em que as nossas forças, protegidas pelas
que teriam ficado nas ilhas de Aquipé e pelos reforços que, do rio Grande, iam
marchando a incorporar-se aos vencedores do exército de Estigarribia. Ficava livre
para operar o exército aliado da Concórdia. Ocupada assim a margem direita do
Paraná até as vizinhanças do Paraguai, ficaria sitiado também por terra do nosso
lado o Humaitá, porque o cômoro que acompanha o rio Paraguai é o único que dá
saída para o lado do Paraná a qualquer força que esteja em Humaitá. Por conseqüência, o exército que transpusesse o Paraná, dominando as ilhas do Aquipé,
ficaria imediatamente senhor de toda a margem direita do Paraná dali até as Três
Bocas.
Imagine V. Exa. a segurança com que nesse caso a nossa esquadra podia
subir. Qual é a razão que demorou o ilustre almirante em fazer seguir a nossa valente esquadra para as Três Bocas do Paraná? Em parte, eu já disse nesta casa,
esperava, e esperava cheio de razão as enchentes do Paraná. Arriscar-se-ia muito, se
acaso a esquadra subisse, porquanto muitos navios podiam encalhar debaixo das
baterias do Paraná, que nos fariam mais dano do que as de Cuevas e Riachuelo. Mas
este inconveniente, único que podia retardar, que retardou sem dúvida a marcha da
nossa esquadra para o Paraná, teria desaparecido. A barranca do lado direito do Paraná era nossa, o Humaitá estava sitiado pelo lado de terra e pelo lado do Paraná;
pelo lado das Três Bocas a esquadra bloquearia; e o exército de Robles ficaria entre
dois fogos, Paraná e Concórdia. Não pode haver questão se acaso se batessem os
dois exércitos, o exército de Robles seria esmagado desde o momento do primeiro
choque.
.
Já se vê, pois, que a chegada do nobre Ministro da Guerra, o desmantelamento do exército de Uruguaiana, e a conseqüente inação do nosso exército de operações, trouxeram em resultado estar a esquadra paralisada, e, o que é a maior das
desgraças, estar o exército de Robles com a retaguarda livre para uma retirada. As
conseqüências deste fato, Sr. Presidente, podem ser deploráveis.
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O Sr. Presidente - Peço licença para dizer ao nobre Senador que me parece que não está nos termos do regimento.
O SR. OTTONI -Vcu resumir-me, e terminarei, como já disse, pedindo
urgência, na certeza de que o nobre Presidente do Conselho, que está presente, nos
dirá alguma coisa; o mais que eu tinha para trazer ao conhecimento do Senado,
ficará para a minha réplica.
Eu ia ponderando que o Conselho de Guerra de Canabarro e de outros
distintos oficiais que foram arredados do exército, o procedimento insólito do
nobre Ministro da Guerra pode trazer todas estas más conseqüências: o exército de
Robles pôde passar o Paraná impunemente, pôde reconcentrar-se para Assunção.
Sr. Presidente, peço a V. Exa. licença para fazer só esta observação ao nobre Presidente do Conselho, a fim de remediar alguma má conseqüência, se ainda é tempo.
Eu queria ponderar ao Ministério que se lembrasse do que sucedeu, em 1811, ao
exército de Belgrano, que invadiu o Paraguai para libertá-lo do domfuio espanhol.
O exército de Vilvaco, governador e capitão-general do Paraguai, com
grande habilidade, estando em Itapua, estando nas vizinhanças das ilhas do Aquipé,
ao aproximar-se Belgrano, reconcentrou-se, caminhou 60 léguas para o interior do
Paraguai e fez o que fizeram os russos quando deixaram Moscou - queimaram
tudo; de maneira que o exército de Belgrano teve que atravessar 60 léguas sem achar
alimentos, nem para homens, nem para cavalgaduras. Avançou até o Paraguai a 18
léguas de Assunção; mas o resultado foi capitularem os bravos portenhos, tendo de
retirar-se do Paraguai, deixando as glórias do triunfo ao capitão general Vilvaco.
Apesar de que a desproporção das forças então não era tamanha como hoje, a lição
devia estar muito na lembrança do governo, na lembrança do nobre Ministro da
Guerra.
Tenho mais que dizer, mas não continuarei, esperando que o nobre Presidente do Conselho se empenhará com o Senado para que discuta o meu requerimento, antes mesmo de chegarem as notícias do sul, e que Deus permita que sejam
tais quais os nobres Ministros esperam, apesar de que meu coração está coberto de
luto, à vista de tantos erros e de tão infeliz procedimento.
Limito-me a estas palavras e mando à Mesa o meu requerimento, para o
qual, depois de apoiado, requererei urgência.
Foi lido, apoiado e posto em discussão o seguinte requerimento:
"Requeiro: 1? Que o governo informe quais são os oficiais superiores que de ordem do mesmo governo foram mandados responder a
conselho de investigação e de guerra, depois da rendição de Uruguaiana,
e estado dos respectivos processos. 2? Que comunique ao Senado as
participações oficiais que possam existir na secretaria da guerra, acerca
do glorioso feito de armas da 1~ divisão do exército de operações ao
mando do General Canabarro, quando vencida em Yatahy a coluna
Duarte, e, tentando o exército de Estigarribia fugir de Uruguaiana, foi
obrigado a recolher-se de novo aos seus entrincheiramentos, perdidas
todas as suas bagagens.
Paço do Senado, 16 de abril de 1866.- T. Ottoni."
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RESPOSTA A ÂNGELO FERRAZ, MINISTRO DA GUERRA
ELOGIO DE DA VI CANABARRO

Ses~ão

de 17 de abril de 1866

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, apesar de que falo imediatamente depois
do nobre Ministro da Guerra, hei de procurar ter bastante força sobre mim mesmo
para não escorregar pelo terreno a que o nobre Ministro me quis arrastar.
V. Exa. e o Senado ouvirão com pasmo, sem dúvida, que em resposta a
observações, a acusações, a recriminações que fossem, mas que partiram desta tribuna e que não merecerão a menor reclamação nem de V. Exa. nem de nenhum dos
meus ilustres colegas, o nobre Ministro abalançou-se a replicar convidando-me para
qualquer terreno, convite a que minha dignidade e meu brio não me permitiam
recusar; a resposta dei-a simplesmente em aparte ao nobre Ministro, aceitando o
cartel que se me atirava. Mande-mo S. Exa.
O Sr. Ministro da Guerra - O Senado é testemunha.

O SR. OTTONI- Mas hei de respeitar o Senado, não hei de acompanhar o
nobre Ministro.
O Sr. Presidente - Eu entendo que o nobre Ministro referiu-se ao terreno
legal, entendo assim. (Apoiados.)
O Sr. Zacarias - Os padrinhos havemos de ser nós todos.

O SR. OTTONI - Sr. Presidente, o nobre Ministro da Guerra, que teve informante minucioso para referir-lhe uma ou outra palavra do meu discurso, e algumas proposições, me parece que não entrou de modo algum no âmago dessas proposições, sobretudo quanto a um ponto cardeal, que era a posição atual dos nossos
exércitos no perigo de serem arrastados a entrar por esses banhados e caminhos, que
o nobre Ministro, lendo certo ofício, há pouco descreveu, comprometendo-se, assim,
as vidas preciosas de nossos soldados. Este foi um dos pontos cardeais de que fiz
questão. E como o nobre Ministro não ouviu o que eu ontem disse a este respeito,
repetirei primeiro tudo o que há de capital nas minhas censuras a S. Exa.
Disse eu que declarada a guerra pelo Paraguai, e apenas reunida a divisão
do brigadeiro Davi Canabarro, entrou ele em relações com o Marechal Osório e
com os chefes aliados que depois se congregaram na Concórdia. O General Canabarro lhes pedia um reforço de infantaria de 3.000 ou 4.000 homens, assegurando
constantemente que com esse reforço transporia o Uruguai, iria bater as tropas

867

paraguaias que ainda estavam em Corrientes, e podia até ameaçar a Assunção dirigindo-se para Itapua.
Disse eu mais que por circunstâncias, algumas das quais foram hoje referidas pelo nobre Ministro, o ilustre Sr. Marechal Osório não pôde mandar de pronto o
reforço de infantaria, que, desde o primeiro momento da guerra, o general Canabarro julgou indispensável; mas que, no entanto, o General Osório (hei de ler os
ofícios do distinto General) anunciou ao General Canabarro que iria subindo pelo
Uruguai operar no Rio Grande. A opinião do General Canabarro, a opinião do General Osório, os avisos que o nosso digno enviado extraordinário e Ministro Plenipotenciário em Buenos Aires dava para o Rio Grande do Sul ao digno ex-Presidente
da província, eram uniformes em que as forças principais do Paraguai dirigiam-se
para a nossa fronteira; mas, apesar de tudo, foi somente já em junho que o Marechal
Osório pôde enviar o General Flores com o socorro de infantaria que desde o princípio do ano pedia o General Canabarro.
O nobre Ministro leu ofícios eni que o General Canabarro falava em ameaçar Assunção, parecendo pretender assim ridicularizar o General; mas hei de mostrar,
com a leitura desses mesmos ofícios, que o General Cana barro assim falava na hipótese de que a sua divisão tivesse de operar simplesmente como vanguarda do exército do Marechal Osório, e subindo este pelo Uruguai. Era depois de batido Estigarribia que Canabarro falava de ameaçar Assunção, marchando pra Itapua.
O nobre Ministro disse que foi o tenente-general Caldwell quem acusou
Canabarro. Mas tal acusação do tenente-general Caldwell não aparece nos anexos,
o que aparece é uma portaria do nobre Ministro que, contra todos os estilos, desceu
a acusações as mais pequenas contra o general a quem se mandou meter em conselhos de investigação, e, em.todo o caso, em conselho de guerra; e o nobre Ministro,
expedindo essa portaria, esqueceu que esse general, a quem mandava meter em conselho de guerra, diz que o acusava; e diz que acusava sem te; publicado o ofício de
acusação, quando publicou sua portaria e outras peças.
O Sr. Ministro da Guerra - Não era possível publicar o ofício.
O SR. OTTONI - Esse ofício do tenente-general Caldwell podia dar muita
luz à questão; eu o procurei avidamente nos anexos e tive muito pesar de lá o não
encontrar; foi talvez para o conselho de investigação.
Não seria possível publicar o ofício? Não compreendo que desse ofício se
faça mistério depois das insinuações que se lêem nos anexos feitas pelo nobre
Ministro contra o General Canabarro, e de que depois dá-se notícia. Ai podemos
ver o que poderia dizer o General-em-Chefe. A principal de todas as acusações
(maior não posso compreender) o nobre Ministro já revelou tanto na outra tribuna
como nesta, e no libelo acusatório que escreveu contra o General Canabarro: consiste em ter o general deixado que o exército de Estigarribia transpusesse o Passo
de Santa Maria. Perante o Corpo Legislativo já ficaram os itens do libelo reduzidos
a este ponto. A respeito, porém, da passagem de Santa Maria, o tenente-general
Caldwell disse muito terminantemente o seguinte. (Depois de procurar o ofício.)(*)
(*) É o ofício do tenente-general Caldwell dirigido ao Presidente da província, em
data de 23 de julho de 1865, ver bis ib.
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Lerei daqui a pouco o que disse o tenente-general Caldwell a respeito da
passagem do Santa Maria; mas antes aproveitarei outro ofício com que deparei
procurando aquele; é de 31 de maio de 1865. O Sr. Caldwell assim escrevia ao Presidente da província; o ofício é pequeno, e vou lê-lo todo, para não se pensar que é
um pedacinho que destaco para fazer sentido no espírito do meu discurso: (Lendo.)
"Cópia - Quartel-general do comando interino das armas da província de S. Pedro do Sul, na cidade da Cachoeira, 31 de maio de 1865.
Ilmo. e Exmo. Sr. -Ao transmitir a V. Exa. para seu conhecimento,
e em aditamento ao meu ofício de ontem n? 175, a inclusa cópia do
que acabo de receber do comando da 1~ divisão ligeira, com data de 23,
e n? 132, cabe-me dizer a V. Exa. que estou convicto que ele tomará
outras providências para reforçar a fronteira de Quaraí, como diz no
final de seu ofício, por parecer-me pouca a força que ali se acha, para
poder obstar qualquer invasão do Estado Oriental do Uruguai, o que
será bem poss(vel de realizar-se, caso tenha de retirar-se da dita república o General Flores.
Deus guarde a V. Exa. llmo. e Exmo. Sr. Dr. João Marcelino de Souza Gonzaga, Presidente da província.- João Frederico Caldwell, tenente-general graduado.- Conforme.- A. C. de Padua Fleury."
Já se vê que o General Caldwell, antes de lá chegar o nobre Ministro e antes
da invasão, não só mostrava ter toda a confiança em Canabarro mas que também
acreditava que a força da 1~ divisão ligeira era pouca para obstar a invasão, e que
tinha receios não só pelo Rio Grande como também pelo Estado Oriental.
Nestas idéias abundava o comandante da 1~divisão que,
"Pelas notícias que quase diariamente recebia, calculava que a coluna
invasora compunha-se de 8.000 das três armas, e sabia que, na margem
oposta do Uruguai, existia uma reserva de 3.000homens;certifiquei-me,
porém, do que então sabia por informação, com o interrogatório _que fiz
ao tenente prisioneiro, que declarou-me ser ela pouco menor do que
constava-me, comandada pelo Coronel João de La Cruz Estigarribia, e
composta de oito batalhões de infantaria, três regimentos de cavalaria e
cinco bocas de fogo. No reconhecimento que fiz, planejei atacá-los de
pronto, e para isso dirigi-me ao brigadeiro Canabarro, que de mim
distava, com toda a força, como quatro ou cinco léguas, para precipitar
as marchas, a fim de não perdermos uma tão favorável ocasião, por
haver oportunidade de hostilizá-los de frente e flancos; a estação,
porém, que atravessamos, deteve este meu plano, e foi causa (devido a
falta de cavalhadas e boiada) que a coluna só pudesse vencer essa
distância em três dias de marcha, pois reuniu-se no dia 21; firme,
porém, no propósito de atacá-los, reuni em conselho o citado brigadeiro
e os coronéis José Alves Valença e João Manoel Menna Barreto, e lhes
declarei o meu plano, convicto de levar a V. Exa. a agradável nova do
completo extermínio dessa horda, que entre nós só tem representado o
miserável papel de saqueadores!
O brigadeiro já mencionado, porém, contrariou o meu plano, di-
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zendo-me que 13ra sua opinião hostilizá-los em marcha, por não confiar
nas probabilidades da vitória, e recear males incalculáveis, se porventura
fôssemos infelizes e que, como aguardava a cada momento, que se
reunissem à coluna as citadas brigadas, que assim seria reforçada com
mais mil e quinhentas praças, então nos acharz'amos nas condições de
fazer-lhes frente; e como reconheço no meu velho camarada longa prática e proficiência na guerra da provz'ncia, com ele concordei; pode,
porém, V. Exa. contar que o inimigo será sempre vivamente acossado, e
quem sabe se para logo batido; o que conto terá lugar tão depressa
deixe ele as matas das margens do Ibicuí.
Deus guarde a V. Exa. - limo. Sr. Dr. João Marcelino de Souza
Gonzaga -João Frederico Caldwell, tenente-general."
Em ofício de 23 de maio, assim escrevia ao Sr. Caldwell: (Lendo.)
" ... Dei instruções ao comandante do 3? Corpo de Voluntários para
o caso de algum movimento revolucionário no Estado Oriental etc."
Temia-se que o inimigo atacasse, entrando no Rio Grande por São Borja ou
abaixo, pelo Uruguai, no Estado Oriental; e é o General Caldwell quem ponderou
que era pouca a força que ali existia para obstar a invasão; e na mesma ocasião,
como o Senado acaba de ouvir, manifestou apreensão a respeito dos movimentos
dos caudilhos, dentro do Estado Oriental. Por conseguinte, tanto o tenente-general
Caldwell como o General Canabarro estavam debaixo da impressão de invasão de
Estigarribia, por São Borja, e da coluna Duarte que marchava pelo outro lado do
Uruguai, além de mais que se dizia vir Canabarro não ter recebido os três a quatro
mil homens de infantaria que pedia desde o princípio do ano, e que não lhe foram
dados pelas circunstâncias que o nobre Ministro expôs e que eu aceito por saber
que são exatas, pela impossibilidade em que estava o General Osório em razão dos
muitos doentes e da pouca infantaria de que dispunha, e que se compunha em
grande parte de recrutas e voluntários. Por esses motivos que o nobre Ministro
expôs, o General Osório não pôde mandar ao General Canabarro o socorro pedido,
senão quando o General Flores fez sua felicíssima expedição, cuja glória redundou
toda em favor do proscrito brigadeiro honorário Davi Canabarro, que foi quem
pediu aquela força, dizendo que com ela se podia esmagar tanto a coluna do lado
direito do Uruguai, bem assim a do lado esquerdo, como o fato o demonstrou.
O nobre Ministro escarneceu do General Canabarro dizendo: Se não pudestes atacar Estigarribia, como haveis de seguir até Itapua com essa mesma força?
llá engano da parte do nobre Ministro; mostre S. Exa. o ofício em que o General
Canabarro declarasse que com aquela força, sem estar esmagada a coluna de Estigarribia. seguiria até o Paraná. O General Canabarro solicitava o apoio da infantaria
da Concórdia para esmagar Estigarribia; esmagado Estigarribia então, dizia ele: Irei
desembaraçado até o Paraná. Segundo os ofícios de Canabarro, o seu ponto de mira
era ltapua. mas eu tenho algumas razões para crer que o verdadeiro alvo a que o
General atirava eram as ilhas do Aquipé, de que ontem aqui falei. Já se vê, pois,
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que o nobre ministro começou mostrando a má vontade com que há tantos anos
trata o brigadeiro Canabarro, nã~ sei se por motivos eleitorais ou por outros.
O Sr. Ministrq da Guerra -Não é exato.

O SR. OTTONI - O nobre Ministro começou desfigurando as circunstâncias; aplicou as palavras ·do general a hipóteses que o general nunca sonhara.
Disse o nobre Ministro que o tenente-general Caldwell em documento que
não aparece, em documento de que se faz mistério, visto que não se ajuntou aos
anexos, quando desse documento não podia deixar de ficar cópia na secretaria,
acusa o General Canabarro. Nos ofícios do tenente-general, de data mais antiga,
só se lêem elogios ao General Canabarro, como nesse mesmo a que o nobre Ministro
se referiu.
Em ofício de lO de abril, diz o tenente-general Caldwell ao Sr. Tamandaré: (Lendo.)
"limo. e Exmo. Sr. Visconde. Em aditamento à carta que tive a
honra de dirigir a V. Exa., em 19 de março último, peço licença para
depositar em suas mãos a cópia de uma que me endereçou Davi Canabarro em 23 do dito mês, parecendo-me mui judiciosas suas idéias concernentes aos negócios do Paraguai; e na verdade, se V. Exa. não tiver
soberanas ordens para que o e~ército opere naquele país, na estação
invernosa que se aproxima, talvez seja conveniente tratar já de acantonar as tropas, principalmente as que ainda não estão aclimatadas para
esta parte do império."
No entanto estas idéias que Caldwell achava muito judiciosas, o adiamento
da marcha sobre ltapua, para ameaçar Assunção, adiamento que Canabarro deplorava, e que, contrariado, admitia em razão de não virem do exército da Concórdia
os reforços que pedira, como tudo se vê da própria carta de Canabarro, datada de
23 de março, que o nobre Ministro leu truncada; tudo isso hoje é crime para o comandante da 1~ divisão ligeira somente, e nunca para o comandante-em-chefe das
forças.
O Senado já viu em que tom de perfeita conformidade de vistas e de planos
falava Caldwell a respeito de Davi Canabarro; só depois da elevação do nobre Ministro à Pasta da Guerra, as palavras do Sr. Caldwell começaram a não condizer com
esses elogios que antes continuamente fazia a seu velho e aJ:itigo camarada. O nobre
Ministro, desde que chegou ao Rio Grande procurou por todos os meios .desconceituar o General Canabarro.
O Sr. Ministro da Guerra - Está enganado.

O SR. OTTONI - Apenas chegou ali, e antes de ouvir o General Canabarro, antes de ouvir o General Caldwell, oficiou imediatamente ao Presidente da
província, dizendo que era injustificável o procedimento do General Canabarro.
S. Exa. já ia de cá resolvido a achar injustificável tudo quanto o General
Canabarro fizesse, porque o nobre Ministro, apesar de ser uma pomba sem fel, como
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acaba de desenhar-se, o Senado bem sabe que não se esquece nunca daqueles que
em qualquer época foram seus adversários.

O Sr. Jobim - O ano passado o Sr. Ministro da Guerra defendeu. na outra
Câmara o Sr. Canabarro.
O Sr. Ministro da Guerra - Tenho cartas do Sr. Canabarro que, provam o
contrário do que acaba de afirmar o nobre Senador por Minas.
O SR. OTTONI - Desejo que o nobre Ministro as apresente. Em todo o
caso, para mostrar o espírito de benevolência em que o nobre Ministro pretende
inculcar, que nutria para com Canabarro, bastará ler um ofício do General Osório
em resposta a um aviso do nobre Ministro, que ali vem extratado, mas que o nobre
Ministro se guardou bem de incluir nos anexos. (Folheando o apenso dos anexos.)
Não encontro neste momento o ofício, lê-lo-ei depois; afirmo ao Senado
que existe nestes anexos, e que nesse ofício do General Osório, em resposta a um
aviso que lhe expedira o nobre Ministro, logo depois da sua entrada em Uruguaiana,
do qual se vê que o nobre Ministro, repetindo ao General Osório uma parte do
libelo que na sua portaria inicial do processo de Davi Canabarro tinha escrito,
interpelava-o se era verdade que fora por efeito de um plano combinado entre Canabarro e os chefes aliados que as forças de Estigarribia não tinham sido atacadas
desde São Borja até penetrar em Uruguaiana. Osório expôs toda esta pergunta nos
termos em que o faço, e respondeu ao nobre Ministro pura e simplesmente: "É verdade; o procedimento de Canabarro foi por efeito de um plano combinado com
os generais aliados"; porque os generais aliados insistiram com Canabarro em que
nada arriscasse, em que não arriscasse combate antes de chegarem as forças. Nesse
mesmo ofício o general Osório (que tem a confiança do nobre Ministro, a minha
confiança, e cuido que a do País) diz mais ao nobre Ministro: "que as forças do Rio
Grande, ao mando de Canabarro, tinham feito tudo quanto podiam fazer para se
opor à invasão dos paraguaios". Nega o nobre Ministro isto? Não descobri o ofício;
mas nega-o?
O nobre Ministro teve urna réplica digna, urna réplica que honra sobremodo o General Osório. Na posição de dependência, arriscado a perder o seu comarido, insinuando-se-lhe no ofício corno havia de responder. ..

O Ministro da Guerra - É inexato.
O SR. OTTONI - ... o General Osório, que não sacrifica a nenhuma consideração pessoal os deveres da imparcialidade e da justiça, deu a digna resposta que
hei de ler depois, e que o Senado verá que está de acordo com o transunto que dela
acabo de dar. Osório disse nobremente ao nobre Ministro: "duvidaste da palavra do
General Canabarro, pois eu vos afirmo que fiZestes injustiça; o General Canabarro,
como ele o afirmou nessa ordem do dia que vos incomoda, procedeu em virtude de
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de um plano combinado com os generais aliados. O General Canabarro fez no Rio
Grande tudo quanto podia fazer." Perguntarei ao nobre Ministro: mandou cópia
desta peça para o Conselho de Investigação?
O Sr. Ministro da Guerra- Sem dúvida.
O SR. OTTONI -- Pois bem, o Conselho de Investigação e o Conselho de
Guerra responderam, porque se têm o libelo do nobre Ministro, iniciando o processo, lá acharam também nos mesmos documentos de acusações, defesas eloqüentes, como esta do General Osório.
O nobre Ministro escarneceu de mim, porque falei na possibilidade de uma
invasão do Paraguai. Não falei em invasão do interior do Paraguai, como o nobre
Ministro supôs que eu havia àqui dito; e portanto não vem para o caso o que o
nobre Ministro disse a respeito. Eu disse que havia grande facilidade na passagem do
exército que se achava ·no Uruguai, para além do Paraná, a ocupar o cômoro que
existe a9 ,longo do Pa,raná, entre este rio e os banhados que estão por detrás de
Humaitá, e que se assim se. houvesse praticado, o exército de'Flores e de Canabarro
teria ocupado as posições que ora ocupam com vantagem os paraguaios de Robles
ou Barrios, e estes teriam ficado situados em Corrientes. Já se vê, pois, que eu não
pretendi que o exército de Flores e Canabarro se metesse por meio desses banhados
que o nobre Ministro mencionou, e que fosse a Assunção. Disse, ao contrário, que
essa contingência que eu temia se teria evitado realizando-se os planos do General
Canabarro, como se teria realizado, a não ser a viagem desgraçada e fatal do nobre
Ministro da Guerra.
Se acaso outro fosse o Ministro que tivesse tido a honra de acompanhar a
Sua Majestade, o Imperador; se acaso fosse como Ministro esse, por exemplo; a
quem aludem, diversos ofícios que em má hora o nobre Ministro da Guerra para
aqui trouxe, nós não estaríamos lutando com o Paraguai; a guerra estaria acabada.
O nobre Ministro, querendo provar que Canabarro não é general, alegou que a
nossa legação em Buenos Aires, Osório e não sei mais quem reclamavam um
general para o Rio Grande. Em resposta asseguro ao nobre Ministro que o próprio
Canabarro não teria a rnen<'lr dúvida em escrever algum ofício igual a esses a que o
nobre Ministro se referiu, pedindo um general para o Rio Grande, Se o nobre
Ministro lesse integralmente as peças referidas ficaria transparente qual era a exigência, e quem era o general reclamado. Bem sabemos em quem todos lá se louvam
de um e outro lado.
Por conseqüência, como é que o nobre Ministro se prevalece dessas reclamações que não explicou e que em ofícios confidenciais hão de estar necessariamente explicadas? Como é que se prevalece dessas reclamações para ridicularizar a
Davi Canabarro? Talvez o General indicado, esse General que o nobre Ministro
veio confessar. à Casa que era reclamado, se fosse consultado, dissesse: "Dar-me-ia
por feliz se, dispondo dos recursos que tinha o General Canabarro no Uruguai, eu
fizesse em defesa do meu país tanto quanto ele fez." Não tenho receio de que
desmintam esta minha asseveração, cuja explicação está transparente por demais,
para que seja necessário declinar nomes próprios.
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Não acompanharei o nobre Ministro nas preleções que deu, não ao Senado, mas sim, a respeito da faculcl.ade que tem o governo de nomear conselhos
de guerra; a respeito da facilidade que presta este meio para defender-se qualquer
general ou oficial encarregado de uma comissão importante; isto é coisa muito
sabida.
Porém o General Leite Pacheco e o General Lecor, cujo exemplo o nobre
Ministro citou, não foram metidos em conselho de guerra diante do inimigo; não
foi desmoralizando e dispersando as forças que eles comandavam que o governo
mandou responder a conselho de guerra o Brigadeiro Leite Pacheco ou o General
Lecor; não. Depois de acabada a guerra é que se tratou de verificar o comportamento desses oficiais.
O Sr. Marquês de Caxias - Apoiado.

O SR. OTTONI - E, ou eles próprios pediram justificar-se ou o governo
mandou que se justificassem.
Já vê o nobre Ministro que a diferença destes atos com que se apadrinhou
para o ato que, sem a reflexão que era de esperar do nobre Ministro, praticou em
Uruguaiana, é imensa. Os exemplos que o nobre Ministro citou não lhe valem.
Sr. Presidente, o que eu disse ontem a respeito do grande perigo de se
concentrarem os paraguaios por essas lagoas, por esses desertos, por esses caminhos
e lugarejos doentios que o nobre Ministro descreveu, e descreveu com verdade; o
que eu disse ontem está justificado em uma obra recente que publicou o distinto
(cuido que chileno) Sr. Santiago Arcos. Falando a respeito da invasão do Paraguai,
em 1810, pelo General Belgrano diz o Sr. Santiago Arcos: (Lendo}
"Partindo das margens do Paraná, a 25 de dezembro de 1810, Belgrano
achou-se bem depressa em um país completamente deserto; e o seu pequeno exército caminhou três semanas através das maiores dificuldades sem ver reunir-se-lhe
nenhum desses homens que o exército argentino ia libertar". Estas últimas palavras,
sobretudo, têm grande aplicação na atualidade.
Desde há muito que se nos está embalando com a divisão que reina no
exército paraguaio; receio que suceda em 1866 o que sucedeu em 1810. Belgrano
e os portenhos entravam como libertadores; traziam como bandeira a independência
e as instituições livres; penetravam no Paraguai, cruzada santa, para libertar aqueles
povos. Lá estava Velasco, governador e capitão-general por parte da Espanha, o qual
recolheu-se sucessivamente até 18 léguas de Assunção. É aí que esperou os portenhos, é aí que lhes deu batalha e os obrigou a capitular, sem que, diz o ilustrado
escritor cujas palavras acabei de citar, em todo este trajeto aparecesse um só desses
homens que o exército argentino ia libertar.
Mas o nobre Ministro não respondeu ao meu argumento; perguntou-me
simplesmente: "Como se poderia ter evitado este perigo? Como se poderia ter
evitado recolherem-se os paraguaios para seu país, para esses lugares insalubres e
terríveis? Eu já o disse, e eu respondo: executando o plano do General Canabarro,
o plano que transpira de inúmeros documentos. Depois que os paraguaios tinham
tido a louca temeridade de, alentados pela margem esquerda e não sei se também
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pela margem direita do baixo Uruguai, alentados não sei com que esperanças,
desde que tiveram a loucura de penetrar em Corrientes e pisar o solo do Rio
Grande, estavam perdidos. Se o nobre Ministro não tivesse ido ao Rio Grande não
seriam somente os do exército de Estigarribia que estavam perdidos; porque se o
nobre Ministro não mandasse demorar a rendição de Uruguaiana ...
O Sr. Ministro da Guerra- É inexato.

O SR. OTTONI- ... os paraguaios teriam sido batidos e derrotados muitos
dias antes.
O Sr. Ministro da Guerra - É inexatíssimo.

O SR. OTTONI- Pode ser, mas os fatos parecem justificar o que digo.
Canabarro apenas pedia 3.000 a 4.000 homens, quando havia na margem
esquerda do Uruguai a coluna de 9.000 homens de Estigarribia, e na margem direita a coluna de 4.000 de Duarte; esmagada como foi, em Yatahy, a coluna de
Duarte, desmoralizados os paraguaios a ponto de tentarem fugir, como o nobre
Ministro mesmo confessa, está claro que Canabarro, que pedia só 4.000 homens
para esmagar as duas colunas, não seria de voto no conselho, tendo, em vez de
4.000 homens, o reforço valioso como o do valente Barão de Jacuí, reforço valioso
como o que trouxe a coluna do General Flores, vitorioso em Yatahy, está claro
que Canabarro, em tais circunstâncias, não opinaria diante de Uruguaiana como
opinou o general noneado recentemente pelo nobre Ministro, o Sr. Barão de Porto
Alegre, insistindo contra o voto do General Flores em que se não atacasse Uruguaiana, a pretexto de que não havia munições, a pretexto de que faltava infantaria.
(Assim está aqui dito nas participações oficiais.) Quando tínhamos 18.000 a 20.000
homens diante de Uruguaiana, e nestes 18.000 homens se continha o exé~cito vitorioso, o exército que tinha esmagado o inimigo em Yatahy; a brigada gloriosa que
nos banhados de Botuhy havia mutilado os paraguaios, fazendo-lhes perder centenas de vidas; quando tínhamos (em frente de Uruguaiana) o exército de Flores e o
nosso exército, onde havia brigadas comandadas pelo bravo Coronel Fernandes,
que o nobre Mirustro arredou do serviço, metendo-o em conselho de guerra, como
o tenente-coronel Sezefredo e outros oficiais distintos; mal se pode compreender
como em tais circunstâncias se pudesse hesitar diante do ataque de Uruguaiana.
No entanto, por um mistério que não está explicado, paralisou-se o assalto de Uruguaiana, e pretextou-se que eram precisos mais 2.000 homens, que se vê das participações do Sr. Barão de Porto Alegre, que foram depois pedidos.
O Sr. Jobim -Peço a palavra.

O SR. OTTONI - O Senado permitirá que eu leia toda esta confidencial
do Sr. Barão de Porto Alegre ... não é mais confidencial, visto que foi distribuída
no Corpo Legislativo ... hei de incluí-la integralmente no meu discurso, mas aqui
lerei somente o que for a bem da minha argumentação.
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Anunciando a publicação integral deste documento, eu suplico ao nobre
Ministro que também no seu discurso inclua integralmente esses ofícios de que leu
aqui um ou outro período.
Em data de 3 de setembro de 1865, assim fala o Sr. Barão de Porto Alegre
em sua confidencial dirigida ao Exmo. Sr. Conselheiro Ângelo Muniz da Silva Ferraz: (Lendo).
"Confidencial. - Ilmo. e Exmo. Sr. - Tendo participado a V. Exa., e em
data de 29 de agosto último, a deliberação que havia tomado de acordo com o
General Flores, de nãu precipitarmos o ataque ao exército invasor, que se acha
fortificado na Vila de Uruguaiana, pelas razões que na mesma ocasião expus;
cumpre-me agora levar ao conhecimento de V. Exa. o que de então para cá tem
ocorrido.
Pelo boletim n? 6 ficará V. Exa. ciente da chegada do Sr. Vice-almirante
Visconde de Tamandaré, no dia 31 de agosto findo, a este ponto, com o único fim
de prestar-nos sua eficaz e valiosa coadjuvação.
O General Flores, que se havia declarado, da maneira mais explícita, de
perfeito acordo comigo, acerca da conveniência de não· precipitarmos o ataque,
com a chegada do mencionado Sr. Visconde de Tamandaré, manifestou logo o
desejo de que nos aproximássemos da Vila a tiro de canhão; mas, repetindo-lhe
eu o que por várias vezes lhe tinha dito, isto é, que não sendo esse movimento
necessárip para conservarmos em rigoroso sítio os invasores, continuava a pensar
que só nos deveríamos colocar àquela distância da vila, quando tivéssemos de fazer
uma intimação peremptória para, no caso de não se renderem, romperem os fogos
das nossas baterias, e, no momento preciso, mandarmos avançar as nossas colunas
de ataque, e que para isso fazermos ainda não estávamos preparados." (Interrom-

pendo a leitura.)
Note o 'Senado, o Sr. Barão de Porto Alegre, quando os aliados se elevavam a mais de 16.000 homens em frente de Uruguaiana, insistia para não se atacar
o inimigo e não foi metido em conselho de guerra; Canabarro foi metido em conselho de guerra, porque não atacou quando tinha somente 7.000 homens, e ordens
em contrário! (Continuando a ler.) " ... E, demais, que a força de infantaria que poderíamos empregar contra o inimigo, que, além de achar-se fortificado, era mesmo
na opinião do referido General Flores "muito disciplinado e batia-se até o último
extremo" sendo apenas inferior em número de 2.000 a 3.000 homens; sem contar
que 3.000 homens dos nossos, os dois batalhões de voluntários da pátria, 1? e
5?, e os guardas nacionais de cavalaria que eu mandaria apear não tinham a necessária disciplina para empenhá-los em um ataque sério como seria aquele; e declarando-se o Sr. Visconde de Tamandaré perfeitamente de acordo com estas minhas
ponderações e lembrando a conveniência de reforçar o nosso exército com mais
2.000 infantes, que ele se comprometeria a trazer-nos do exército do General
Osório, e que poderiam aqui achar-se com seis ou oito dias de demora, conduzindo-nos, além disso, armamento de infantaria para armarmos maior número de
guardas nacionais de cavalaria, e mais munições de guerra, e outros objetos que
nos faltam, como sejam pederneiras, pólvora, etc."
É o Sr. Barão de Porto Alegre quem diz: estando já todas as forças aliadas
876

em frente de Uruguaiana, estando já esmagada a coluna de Yatahy, estando desmoralizado o exército de Estigarribia que não pôde atacar o inimigo porque o inimigo
batia-se muito bem, tinha muita infantaria, e nos faltava gente, armamento de infantaria para cavalaria, pederneiras, pólvora, etc., etc. e tudo isto depois de aniquilada a coluna Duarte. E como havia mais gente, mais armamento de infantaria para
cavalaria, mais pederneiras, mais pólvora; enfim, como de tudo havia de sobra na
divisão de Cana barro, por isso foi este metido em conselho de guerra. É a justiça
do nobre Ministro da Guerra.
Diz mais o Sr. Barão de Porto Alegre: (Continuando a ler.) " ... não nutro
esperança de que eles capitulem antes de tentarem resistir; parecendo-me provável,
porém, que, aumentada a nossa força de infantaria, não ousem repetir a intimação
peremptória que lhes dirigirei antes de mandar romper os fogos da nossa artilharia."
Note o Senado, o Sr. Barão de Porto Alegre não diz que eles haviam de
resistir; diz, e esta frase é eloqüentemente significativa, que os paraguaios, antes de
se entregarem, haviam de tentar resistir, que é o mesmo que dizer aparentar resistir.
Note mais o Senado que no Quartel General havia conhecimento de que
há dezesseis dias que os paraguaios não tinham nenhuma caneca de farinha, como
o. General brasileiro confessa nesse mesmo ofício. No entanto ainda foi preciso
que o Visconde de Tamandaré fosse buscar mais 2.000 homens para então se fazerem as intimações aos sitiados. E Canabarro, com 7.000 combatentes, devia ter oferecido batalha a Estigarribia, apesar dos conselhos, ordens, e própria opinião em
contrário, e, porque não o fez, está processado! Não é a maior prova de iniqüidade?
Não é prova de espírito de partido, de espírito de vingança do nobre Ministro da
Guerra, este paralelo que acaba de fazer?
E o processo é o menos; o mais é injuriar o nobre Ministro, como o injuriou na portaria-libelo! ...
O Sr. Ministro da Guerra (ao Sr. Presidente) - ... A palavra vingança é
parlamentar?
O Sr. Pn;sidente (ao orador) - Acho que se deve evitar tudo aquilo que
possa parecer personalidade ...
O SR. OTTONI - Obedecerei a V. Exa.
O Sr. Presidente- Não me parece própria a palavra vingança.
O SR. OTTONI - Retiro a expressão e peço a V. Exa. que me advirta se
eu procurar imitar, arrastado pelas minhas convicções, os desvios que me pareceu
enxergar no discurso do nobre Ministro da Guerra.
Mas, enfim, Sr. Presidente, me parece, por este documento que acabo de
ler, que se mostra a iniqüidade do processo de Canabarro, sobretudo quando o
nobre Ministro, em vez de usar do estilo oficial que as antigas secretarias nos legaram, usou de fraseologia antes própria de promotor público do que de Ministro
da Coroa.
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E se era com efeito zelo pelo serviço público o que fazia com que o nobre
Ministro julgasse dever meter em conselho de guerra o brigadeiro, por que razão
não fez reunir o conselho mesmo em Uruguaiana, havendo tantos generais que ali
estiveram desocupados? Em 15 dias teria tido lugar a justificação mais brilhante
de Canabarro, e a sua valente espada iria colher novos louros na guerra contra o
Paraguai. Mas era isto que o nobre Ministro queria evitar. Se não fosse assim, e se
Canabarro tinha faltas, se o bravo e valente Coronel Fernandes tinha faltas, era
melhor aproveitar a sua valentia, esperar mesmo que eles lavassem estas faltas, se as
tinham, no sangue dos paraguaios, e depois chamá-los a conselho de guerra. Mas
não, o nobre Ministro, arrastado sem dúvida pelo zelo do serviço público, entendia
que não era aquele exército que devia esmagar os paraguaios, era um outro que fantasiava que os seus amigos podiam organizar, e por isso tratou de desgostar todos
os bravos a que me tenho referido.
Diz .S. Exa.: "Todos são meus amigos." Mal posso compreender a asseveração do nobre Ministro. S. Exa. citou, por exemplo, o Brigadeiro João Antonio da
Silveira ...

O Sr. Ministro da Guerra- Não é meu inimigo.
O SR. OTTONI - Não conheço a lista dos inimigos do nobre Ministro,
nem me estou referindo a isto; estou me referindo a seu discurso.
Citou João Antonio da Silveira e outros que se foram abrigar no.exército
do General Osório, contra as violências de que eram vítimas no Rio Grande.

O Sr. Ministro da Guerra - Como, se eles foram mandados?
O SR. OTTONI - Consta-me que todos o requereram. O General João
Antonio da Silveira merece todos os elogios que o nobre Ministro lhe fez; é sem
dúvida uma das mais gloriosas espadas da província do Rio Grande do Sul, e é um
homem a respeito do qual se podia dizer, como Pyrrho a respeito de Fabrício,
quando o encontrou na praça de Roma, pobre, e cozinhando a sua comida: ille est
Fabricius qui dificilius ab honestate quam sol a cursu suo diverti potest. Bu abundo
em todos os elogios que fez o nobre Ministro da Guerra ao bravo General João
Antônio da Silveira.
Queria que apreciasse a todos depois de seus atos na guerra atual, esquecendo-se de preconceitos antigos e não se deixando arrastar por informações apaixonadas que talvez o cercassem desde que chegou ao Rio Grande do Sul.

O Sr. Ministro· da Guerra - Está enganado.
O SR. OTTONI- Não estou.

O Sr. Ministro da Guerra - Está.
O SR. OTTONI- Vou mostrar ao Senado com documentos, com os ofí-
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cios do nobre Ministro da Guerra, que ele já foi daqui prevenido; chegou ao Rio
Grande prevenido ...
O Sr. Ministro da Guerra - Está enganado.

O SR. OTTONI - ... e começou a acusar a todos assim que chegou, exceto
aqueles que deviam compor o novo exército, que ainda não passou de S. Borja.
O Sr. Ministro da Guerra -Está enganado também.

O SR. OTTONI - Perdoe-me, já passou de S. Borja, retifico. Já passou:
mas por quê? Porque, segundo um contrato de fornecimentos muito interessante,
e que deve ser discutido ... não sei se estou enganado; mas as folhas públicas têm
publicado; correspondências dos jornais diários têm comemorado que se contratou
para o exército do Sr. Barão de Porto Alegre a etapa 980 rs. até o barranco do
Uruguai; que apenas passàdo o barranco, do outro lado, 1 $600. Ora, já se vê que
se isto é verdade, haveria grande vantagem em saltar-se logo o Uruguai.
O Sr. Ministro da Guerra dá um aparte.

O SR. OTTONI - Não pretendo fazer insinuações contra o Sr. Barão de
Porto Alegre; mas se o fato é este, quem ganha unicamente com esta passagem para
o outro lado do rio são os fornecedores ...
O Sr. Ministro da Guerra dá outro aparte.

O SR. OTTONI - Cuido que o contrato não foi feito pelo Sr. Barão de
Porto Alegre. Eu pergunto somente: se passou o exército, foi porque não seguiu
até Itapua, para onde ia o Brigadeiro Cana barro?
O Sr. Ministro da Guerra dá ainda outro aparte.

O SR. OTTONI- Só se chegaram há pouco. Apenas a vanguarda se tem
dito que lá anda por perto; os outros estão a duas ou três.léguas distantes de
S. Borja, mas não haja dúvida, aceito a retificação; com efeito passaram; o que
ficou aquém de S. Borja foi somente o estado-maior. Até o dia 20 d~ março o
estado-maior estava em S. Borja; ainda lá se davam bailes. (Riso.)
(O orador folheia o apenso.)

Peço perdão se acaso me demorar alguma coisa em procurar certos documentos; o discurso do nobre Ministro perturbou a ordem em que eu pretendia
falar.
O Sr. Ministro da Guerra - Sinto muito.
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O SR. OTTONI- Muito obrigado a V. Exa. De maneira que não poderei
satisfazer a V. Exa. como desejava.
Eu ... acabava de comprometer-me para com o Senado, a demonstrar que o
nobre Ministro chegou ao Rio Grande prevenido, sem dúvida por excesso de zelo
pelo serviço público; chegou de espada alçada contra todos, menos uma pequena
roda.
Ainda o nobre Ministro se achava no Rio de Janeiro e já com os olhos de
águia, que todos lhe reconhecem, sabia que Cana barro ia mal. E um aviso: (Lendo.)
"Gabinete do Ministro. Rio de Janeiro, 15 de junho de 1865.
"llmo. e Exmo. Sr. Tenho presente o seu ofício confidencial de 31
do mês próximo passado, cuja recepção ora acuso.
Fiquei inteirado de já se achar, desde o dia 11 de maio, restabelecido nessa cidade o governo da província.
Quanto ao que me di.z em relação à nomeação que fiz de oficiais para
aí montarem o arsenal de guerra e o laboratório pirotécnico, fico certo
de que eles prestarão toda a coadjuvação para o bom desempenho da comissão de que os incumbi.
Comunica-me V. Exa. já estarem nas fronteiras do Uruguai, ou em
marcha para elas, todas as forças da província, a exceção de duas brigadas da divisão J acuí; devo dizer-lhe que até esta data, em que chegam
à corte notícias do Rio da Prata, não há uma só a respeito da marcha do
Brigadeiro Canabarro; o que não deixa de ser injustificável: cumpre, portanto, a V. Exa. recomendar-lhe toda a presteza no cumprimento de
semelhante dever.
Cumpre mais que o Barão de Jacuí siga com toda a celeridade, sem
embargo de quaisquer embaraços, e a despeito de susceptibilidades,
que o tino de V. Exa. saberá extinguir e extirpar. Se houver recusa, o
que não é de esperar, para que não sofra o serviço público, V. Exa. o
faça imediatamente substituir, não obstante seu préstimo e apesar dos
seus serviços."
Note-se, diz o nobre Ministro: "Não chegavam notícias da marcha de
Canabarro, o que não deixa de ser injustificável". Não podia haver força maior para
Canabarro? Seria necessariamente injustificável o procedimento do General? Não se
está vendo que, entrando para o Ministério, o nobre Ministro já levava a intenção
formada de achar injustificável tudo quanto fizesse Canabarro ... o Barão de Jacuí
foi outra vítima do nobre Ministro da Guerra desde aqui; levava prevenção contra
ele. O Senado viu as próprias palavras do nobre Ministro acerca do Barão de Jacuí.
O Sr. Ministro da Guerra -Também será meu inimigo?

dis~e

O SR. OTTONI - Eu não conheço essa fraseologia; o Sr. Presidente já
que não era parlamentar estar falando em inimigos.
O Sr. Barão de Pirapama- Pode aplicar, menos a membros do Senado.
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O SR. OTTONI (Lendo.) - "Se houver recusa ... Note-se já a hipótese se
não é uma insinuação contra a honra do Barão de Jacuí.
O Sr. Ministro da Guerra - Basta a leitura para ver-se que há insinuação.
O SR. OTTONI- Sem dúvida.
Nesse mesmo ofício de 15 de junho transparece o mal humor do nobre
Ministro.
O SR. OTTONI - Sem dúvida.
Nesse mesmo ofício de 15 de junho transparece o mal humor do nobre
Ministro contra outro ilustre General. Ouça o Senado:
"Deve também seguir, quanto antes, para o exército o coronelcomandante do 19 regimento de artilharia a cavalo, Alexandre Gomes
de Argola Ferrão, que já o devera ter feito logo que se restabeleceu de
seus incômodos; e espero que sua partida não seja hoje retardada, qualquer que seja o pretexto."
Assim se exprimia o nobre Ministro acerca do distinto Brigadeiro Alexandre Gomes de Argola Ferrão, de cuja valentia excepcional, sangue frio nos
lances mais arriscados, o nobre Ministro pode obter testemunho mesmo no Ministério.
O nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros presenciou, em 1846, na
ocas1ao de um naufrágio na barra do Belmonte, quanto vale o sangue frio a toda
prova do Brigadeiro Argola, o qual nas horas mais arriscadas, quando para todos o
naufrágio parecia infalível, auxiliou o comandante com os seus conselhos, mostrando uma impassibilidade que bem revelava coragem fora do comum de que
tantas provas tem dado.
O Brigadeiro' Argola achava-se gravemente doente no Rio Grande; gravissimamente; o nobre ex-Presidente da província o comunicou ao nobre Ministro da
Guerra, não sei em que data, mas a participação está nos anexos nestes termos:
"Vim da casa do Brigadeiro Argola, que estava gravemente doente".
O Senado acaba de saber como a um oficial valente, a um oficial da ordem
do General Argola, tratou o nobre Ministro, apenas saltou no Rio Grande,.
O Sr. Ministro da Guerra - Apenas, não; veja a data.
O SR. OTTONI- Pouco importa; suponhamos que não foi quando saltou,
tanto pior. (Lendo.): "13 de junho... "
O Sr. Ministro da Guerra - Ah!
O SR. OTTONI - Perdoe-me, é datado do Rio de Janeiro; mas essa cir881

cunstância não diminui a força da minha censura. Não é assim que, sem ter conhecimento dos fatos, se trata a um General brioso como o Sr. Argola (lendo); "Deve
também seguir quanto antes para o exército o coronel..." Pensei que era brigadeiro.
O Sr. Paranhos - Hoje é.
O Sr. Ministro da Guerra - Foi feito brigadeiro em meu tempo.

O SR. OTTONI - Tem serviços para ser mais do que brigadeiro.
O Sr. Paranhos -E merecidamente, porque é muito distinto.

O SR. OTTONI- Continuarei o comentário do aviso "o Coronel Argola já
devera ter partido para o exército logo que se restabeleceu de seus incômodos."
Então sabia que tinha estado doente.
O Sr. Ministro da Guerra - Ele não tinha ordem.

O SR. OTTONI (Continuando a ler.)~ ... "qualquer que seja o pretexto."
Atira-se em face a um oficial brioso, a um general que não tem superior em valentia,
em dignidade, atira-se-lhe a cara um insulto destes - qualquer que seja o pretexto
de que se socorrer. Pois o Sr. Brigadeiro Argola seria capaz de socorrer-se de pretextos para não prestar-se ao serviço público? Eis aí como julgava, desde o Rio de
Janeiro, o nobre Ministro aos oficiais que estavam no Rio Grande.
Voltemos ao Barão de J acuí. (Lendo)
"É inqualificável (ofício de 23 de junho dirigido ao Presidente da província), é injustificável a demora do Barão de Jacuí em Bagé em vez de seguir para
S. Borja."
Peço ao Senado que atenda para esta leitura e veja o espírito de justiça, a
placidez de ânimo ...
O Sr. Ministro da Guerra - Sem dúvida.

O SR. OTTONI - ... e a calma que predominava em o nobre Ministro da
Guerra desde que tomou conta da Pasta.
Antes tivesse ido o nobre Ministro da Justiça ou outro de seus colegas.
Qualquer que fosse a guerra, o Paraguai tinha acabado; não há questão. É por causa
das indisposições e animosidades do Ministro da Guerra que o pobre Brasil está
pagando, e está sobrecarregando com centenas de milhares de contos a sua dívida
pública.
Mas vejamos a placidez de ânimo, o espírito de justiça que predominava
no Gabinete do nobre Ministro da Guerra ainda aqui no Rio de Janeiro. O Senado
atenda novamente: já ouviu como ele falava a respeito do bravo e muito valente
Barão de Jacuí; veja-se o que diz a respeito de Canabarro desde cá, pelos antecedentes, razão das simpatias antigas. (Lendo.): "Sendo digna de igual reparo a evasiva
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que apresenta o General Canabarro de não dever transpor o Uruguai sem o reforço
de 4.000 homens de infantaria." De sorte que o General Canabarro devia transpor
o Uruguai e ir bater os paraguaios que a nossa legação, que o General Osório e
outros diziam que vinham em número de 30.000!
O Sr. Ministro da GuerrÇt -Está enganado.

O SR. OTTONI - Não estou enganado. Os oficiais o dizem. O General
Canabarro tinha 8.000 homens, havia muitos meses estava pedindo forças, 3 ou 4
mil homens, que ainda não lhe tinham chegado; e só lhe chegaram e muito a propósito quando veio o General Flores. E devia ter transposto o Uruguai só com a guarda
nacional, com 6.000 ou 7.000 homens? Veja V. Exa. que espírito de justiça! Dizer
que em tais circunstâncias um general recorria a evasivas é uma afronta maior
ainda do que aquela que o nobre Ministro irrogou ao brioso Brigadeiro Argola.
O Sr. Ministro da Guerra dá um aparte.

O SR. OTTONI - Mas se é a justiça do nobre Ministro da Guerra, é a placidez de ânimo com que julgava os generais que estavam barateando o seu sangue
para defender a honra e integridade do Império.
As citações não acabaram.
Em outro ofício diz S. Exa. (a vítima aqui é ainda o valente Barão de
Jacuí) (lendo): "Bem previa eu que a demora da marcha do Barão de Jacuí havia
de ser bem penosa ao governo imperial, e talvez funesta ao país." O nobre Ministro
com os seus olhos de águia tinha visto isto tudo; e fulminava de cá os criminosos
por este modo. {Continua a ler.): "Por mais de uma vez no curto espaço de minha
administração, tenho ordenado de modo muito terminante a concentração das
forças do Barão de Jacuí naquele ponto ... (S. Borja) que há muito está ameaçado."
Era preciso demonstrar que S. Borja, com efeito, estava ameaçado há
muito.
Mas vamos adiante (lendo):
"V. Exa. não ignora que esta invasão, se com efeito se deu ... " como se
contradiz o nobre Ministro! Se pouco antes disse que o ponto estava ameaçado,
como é um fato lamentável, não unicamente pela perda de vidas, etc., etc."
Enfim, eu podia ainda escavar, neste volumoso calepino de anexos, algumas citações como estas que acabo de fazer. ..
O Sr. Ministro da Guerra - Apoiado.

O SR. OTTONI- ... para demonstrar que desde o primeiro momento em
que o nobre Ministro entrou para a Pasta da Guerra, imediatamente o seu juízo
ficou formado a respeito, principalmente daqueles que incorriam no seu desagrado.
Portanto, se Canabarro já estava julgado cá, do Rio de Janeiro, julgado desde o
momento em que o nobre Senador foi Ministro; se estava julgado e condenado no
espírito de S. Exa. não admira que, apenas chegado a Uruguaiana, S. Exa. o man883

dasse demitir. Mas, ainda assim, o nobre Ministro podia fazê-lo sem as insinuações
odiosas, infamantes, com que pretendeu marear o comportamento do distinto
general, não só na portaria q'le, com justiça tem sido chamada portaria-libelo, como
em muitos outros atos.
Por exemplo (lendo):
"Gabinete do Ministro, em Caçapava, província do Rio Grande do
Sul, em 16 de agosto de 1865.
Ilmo. e Exmo. Sr. De posse do seu ofício reservado de 5 do corrente,
hoje recebido, e em vista de quanto V. Exa. no mesmo expende, autorizo-o a demitir do comando, que está exercendo nesse exército, o Brigadeiro honorário Davi Canabarro, cujo comportamento me parece
injustificável.
Escuso recomendar a V. Exa. a maior prudência e discrição no uso
desta autorização, que deverá comunicar ao tenente-general Barão de
Porto Alegre, se ele já se achar empossado do comando do exército.
Corre que o inimigo tenta invadir a província pelo passo dos Garruchas; tendo necessidade de saber o que há de exato em semelhante
boato, a fllll de prevenir os efeitos e males que podem resultar de sua
realização.
Deus guarde a V. Exa. - Ângelo Muniz da Silva Ferraz. - Sr. João
Frederico Caldwell."
Não adniira que de Caçapava fosse fulminado Canabarro, cujo comportamento parece injustificável, se já era injustificável desde o momento que o nobre
Ministro entrou para o Ministério. S. Exa. acabava de demitir o General Canabarro.

O Sr. Ministro da Guerra - Está enganado, não demiti.
O SR. OTTONI - Acabava de nomear General-em-Chefe o Sr. Barão de
Porto Alegre: e no seu espírito estava demitido o General Cana barro. Só autorizava
o adiamento da publicação, se a prudência que recomendou assim o aconselhasse.
Além da insinuação que fez para que o Brigadeiro fosse demitido, acrescentou: "Veja lá como publica essa demissão"; inculcando sem dúvida que poderia
haver alguma resistência, ou não sei ao que ... "a prudência é que deve aconselhar".

O Sr. Ministro da Guerra - As autorizações do general-em-chefe são assim
concebidas.
·
O SR. OTTONI- O Senado está ouvindo como o nobre Ministro com suas
palavras dá mais força à censura que lhe estou fazendo.
Outro aviso (lendo):
"Gabinete do Ministro, em Caçapava, na província do Rio Grande do
Sul, em 16 de agosto de 1865.
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llmo. e Exmo. Sr. Em vista do que acaba de expor-me o Tenentegeneral João Frederico Caldwell sobre o inexplicável procedimento do
Brigadeiro Davi Canabarro, de que, sem dúvida, informará a V. Exa.,
nesta data autorizei aquele Tenente-general, e igual autorização concedo
a V. Exa. para demitir, se entender conveniente, do comando que
exerce no exército, não só o referido Brigadeiro Canabarro, mas ainda
quaisquer outros chefes ou oficiais, cujo comportamento, tíbio ou duvidoso, se torne um embaraço ou pareça prejudicar a marcha e êxito das
operações.
Concedendo a V. Exa. tão importante autorização, escuso recomendar-lhe a maior discrição e prudência no seu uso.
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar os protestos de minha
estima y consideração.
Deus guarde a V. Exa. -Ângelo Muniz da Silva Ferraz.- Sr. Barão
de Porto Alegre."
O nobre Ministro, publicando ofícios que assim infamam o General Canabarro, deixa nas trevas as insinuações que derivam desses ofícios de Caldwell, que o
público interpretará como quiser.
Não exigiam os mais triviais princípios de administração séria que o Ministro, firmando com o seu punho uma acusação destas, trazendo-a ao conhecimento do Parlamento, trouxesse igualmente a peça justificativa em que se baseou?
Por que não vieram esses ofícios de Caldwell?
O Sr. Ministro da Guerra - Estão aí.

O SR. O'tTONI- Deviam estar nos anexos, e não deixar-se palrando sobre
a honra do Brigadeiro Canabarro uma insinuação infamante desta ordem com o
nome de aviso da Secretaria, sem se justificar um tal procedimento do Ministro.
Sr. Presidente, qual é o homem assim vítima de expressões inqualificáveis,
de juízos injustificáveis, não baseados em sentença ou fundamento algum? Estudemos o procedimento do Brigadeiro Canabarro desde o momento da invasão. Quem
fala é o honrado ex-Presidente, o Sr. João Marcelino Gonzaga. Ainda em 14 de janeiro de 1865, mal se previa a invasão do Rio Grande, já o Brigadeiro Canabarro
aparecia como o braço direito e o mais valioso auxiliar do presidente da província.
Eis como em 14 de janeiro de 1865 o Sr. Gonzaga se exprime escrevendo à repartição da guerra.
"Os acontecimentos precipitam-se, tenho necessidade de expedir, e
tenho expedido medidas extraordinárias, e algumas destas precisam
receber o selo da aprovação do governo imperial, para terein toda a
força de obrigar.
Prende-se imediatamente a este assunto a organização da divisão que
comuniquei a V. Exa. haver deliberado crer para guarda e defesa das
fronteiras de Quaraí Missões, tendo nomeado para comandar a dita
divisão, o Brigadeiro Davi Canabarro.
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Pelas cópias inclusas dou ciência a V. Exa. dos ofícios e cartas que
do mesmo recebi com data do I? e 5 do corrente.
Pela cópia do ofício n? 89, de I? do corrente, verá V. Exa. que o
Brigadeiro Canabarro tratou de reunir a guarda nacional, para organizar-se o corpo n? 21, e diz poder-se organizar ainda mais um corpo,
que ele entende ser preciso para as guardas das fronteiras, a fim de
ficarem disponíveis para exercícios e conservarem-se em mobilidade
os corpos de que se compõe a divisão.
Comunica-me haver assumido o comando -da divisão, e que, não
podendo prescindir do concurso dos oficiais empregados no comando
da fronteira, continuam eles no comando da divisão, sem prejuízo de
outra categoria que lhes possa competir.
Que sendo a divisão de observação ou de operações, não pode deixar de ter os empregados designados pelo decreto n? 2.038, de 25 de
novembro de 1857.
Peço a atenção de V. Exa. para este ponto, para que me declare se
devo de fazer tais nomeações.
Que com as tais companhias de infantaria que há, e com a criação
de mais uma, pode-se organizar um batalhão provisório de infantaria.
Creio exceder das atribuições da presidência, mas vou criar o batalhão a título de provisório, porque é urgente providenciar sobre isto
por ser ali muito necessária a arma de infantaria e não haver de linha
suficiente para as exigências da situação.
Peço por isso a atenção de V. Exa. e aprovação do meu ato com
autorização para casos idênticos.
Pede armamento· para 800 praças de infantaria.
Já tenho remetido 700 armamentos de infantaria, mas vou remeter
mais.
Pede um depósito de armamento, para o ter disponível para 8.000
praças.
Não o posso satisfazer porque não o tenho disponível.
E receio-me de grandes depósitos sobre a fronteira."
Conclui o seu ofício fazendo considerações muito sensatas, para as
quais peço atenção de V. Exa.
Peço também a atenção de V. Exa. para a cópia da carta de 1? do
corrente.
Lembra ele nessa carta uma medida de defesa, que entendo ser muito
conveniente; _refiro-me aos lanchões armados para defenderem o rio
Uruguai.
Preciso informar-me se os há ali, disponíveis ao serviço da alfândega,
e que talvez possam ser aproveitados, sendo melhor armados."
Diz mais Gonzaga neste ofício:
"O General-em-Chefe (Propício) expediu ordem a Canabarro para
estar pronto a marchar para o Estado Oriental, que Canabarro, aliás,
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pronto a cumprir a ordem, consultou o Presidente da província, alegando a inconveniência dela, visto estar iminente uma invasão dos paraguaios. O Presidente consultou o General Caldwell que achou muito
inconveniente retirar-se Canabarro da fronteira e ordenou-lhe que
ficasse."
Nas cartas de Cana barro, juntas ao ofício de que acabo de ex tratar, vem a
proposta de tudo quanto fez o nobre e digno ex-Presidente da Província.
Ainda estávamos em 23 de dezembro de 1864 e já as previsões de Canabarro vinham despertar o zelo da presidência.
Eis suas palavras a Gonzaga:
"Quero declinar de mim a responsabilidade dos resultados que podem vir
da execução da ordem de transpor a linha. A situação é grave, é poss(vel uma invasãÓ, mormente com a fronteira desguarnecida."
Deve ser importante a correspondência do Propício com Canabarro sobre
este assunto. Por que não vem ela nos anexos? E talvez uma das omissões que denunciou o ex-Presidente Gonzaga.
Neste mesmo ofício Canabarro chama a atenção do governo para o estado
da fronteira de Missões; diz ele a Gonzaga:
"O Paraguai, declarando guerra ao Brasil, criou uma nova situação que
reclama a criação de uma divisão de operações nesta e na fronteira de Missões."
Recebe as suas ordens e pronto as executa como se vê da seguinte:
"Carta do Brigadeiro Davi Canabarro a S. Exa. o Sr. Presidente da
Província do Rio Grande do Sul. De S. Gregório, no 1C.: de janeiro de
1865.
Ilmo. e Exmo. Sr. Com subido apreço recebi a confidencial de
V. Exa. de 17 de dezembro último.
A divisão que V. Exa. mandou criar não pode deixar de ser de operações; e nestas há casos em que é indispensável a infantaria. Por isso eu
proponho a criação de um batalhão provisório, que pode organizar-se
das três companhias da ativa, aumentadas, e criação de mais uma. Permita V. Exá. que lembre para comandante do batalhão provisório o
Capitão de Artilharia, Joaquim Antônio Xavier do Valle, Comandante
da Guarnição da Uruguaiana, ou o Capitão da Guarda Nacional Lino
Antônio da Silva Caldeira, ambos habilitados; o primeiro reside na Vila
em que devem estar duas companhias, e o segundo em Baptista; para
este, tenho um lugar destinado, se V. Exa. nomear-me o primeiro.
"A execução das ordens de V. Exa. vão garantir as frontt:iras contra
a invasão de 10.000 homens, assim o creio: e seria um complemento se
o rio Uruguai fosse guarnecido por seis lanchões armados de rodízios e
guarnecidos com 20 homens cada um. Não temeríamos a junção de
paraguaios, Entre Rios e Corríentes.
Nesta espécie de defesa talvez haja dificuldades por falta de embarcações a propósito, contudo, convém tentar e consultar o comandante
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da guarnição da Uruguaiana. V. Exa. se servirá dar-me as suas ordens
a respeito, se acolher esta lembrança.
Exmo. Sr. Quando temos de repelir uma invasão de bárbaros, nenhum brasileiro amante de seu país deve lembrar-se de idéias políticas,
que agora ficam em profundo silêncio. Acima de tudo a honra da nação.
Assevero a V. Exa. que, se meus adversários políticos de Alegrete e
Uruguaiana tivessem algum préstimo para a guerra, eu teria procurado
empregá-los, pois o que ambiciono são os bons serviços. V. Exa. nomeou o Tenente-coronel Apolinário de Souza Trindade para comandar
o 3? provisório, ele recusou.
Não é por servirem comigo, é porque reconhee;em sua nulidade, que
procuram ocultar. Com o coronel Fernandes entretenho relações, tanto
que agora mesmo acabo de responder a uma carta de amizade e notícias, e declarei que as divergências políticas estavam completamente
prejudicadas pela defesa de nossas casas e famílias.
Hei de aproveitar-me da medida que V. Exa. me recomenda. É conveniente que os oficiais e praças do mesmo corpo se concheguem.
Com subida consideração, alta estima e profundo respeito, sou de
V. Exa. afetuoso venerador e criado. O Brigadeiro Davi Canabarro."
Pediu Canabarro um depósito de armamento para 8.000 praças.
São inumeráveis as reclamações deste gênero do Brigadeiro Canabarro e da
presidência da Província. Os arsenais lá estavam nus.
E o pior é que mesmo do Rio de Janeiro se respondia ao pedido de espadas
que o presidente exigia para satisfazer a requisição de Canabarro, declarando: "No
arsenal não há." De modo que o governo interveio nas lutas do Estado Oriental e
deu ocasião à guerra do Paraguai, estando desarmada completamente a província
do Rio Grande do Sul, e quando não havia nem espadas no arsenal da Corte. É o que
consta de um ofício do nobre Ministro da Guerra ...
O Sr. Ministro da Guerra - Meu?

O SR. OTTONI- Cuido que o nobre Ministro não o era em 1864.
O Sr. Ministro da Guerra - Naturalmente.

O SR. OTTONI -Por conseqüência ...
O Sr. Ministro da Guerra - V. Exa. disse - o nobre Ministro ...

O SR. OTTONI- De então; eu ia dizer.
O Sr. Ministro da Guerra - Então bem. Foi bom isto.

O SR. OTTONI- Não era preciso a interrupção.
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Desde dezembro de 1864, os ofícios do Sr. Gonzaga têm sempre este
estribilho: O Brigadeiró Canabarro insta por armamento.
Mas não há armamento em Porto Alegre, nem no Rio de Janeiro.
No 1? de fevereiro de 1865, o Sr. Gonzaga disse ao governo geral o seguinte: "Comunico a V. Exa. que no arsenal de Porto Alegre há só 16 espadas; no
do Rio Grande nenhuma.
Pistolas de fuzil e clavinas para a cavalaria não há uma só!"
Pediu ao Sr. Paranhos, em Buenos Aires, pára comprar armamento, e a 17
de fevereiro diz ao Ministro:
"As circunstâncias são imperiosas; os corpos aí estão, mas não há espadas,
nem pistolas, nem clavinas."
"A 19 de fevereiro o Sr. Conselheiro Paranhos ficou de ver se podia mandar-me espadas, que lhe pedi. Tenho grande precisão delas."
As reclamações desta ordem são numerosas, e podem ler-se nos anexos,
por exemplo, às pags. 7, 9, 15, 17, 22, 27, etc., etc.
Também não havia artilharia, tanto que o Sr. Gonzaga, avisado pelo nosso
enviado extraordinário de Buenos Aires da próxima invasão por Itapua, diz ao Ministro da Guerra:
(17 de abril) - "Se a divisão do 'Brigadeiro Canabarro tivesse artilharia
suficiente, eu tomava sobre mim a responsabilidade de fazê-la passar o Uruguai e ir
ocu par as margens do Paraná."
À pag. 30 dos anexos. Carta de Gonzaga a Canabarro. - 27 de abril de
1865. - "Se eles (os paraguaios) pretenderem apenas passar por Corrientes para
vir com todo o seu exército, que V. Exa. avalia em 30.000 homens, acometerem-nos
nessa fronteira, não posso admitir que o façam a são e salvo; o exército aliado há de
ir-lhes no encalço, e então a divisão do seu comando há de operar de combinação."
O nobre Ministro da Guerra antes de sair do Rio de Janeiro achou-se debaixo das mesmas impressões, isto é, que a força maior dos paraguaios vinha cair
sobre o rio Grande.
O Aviso de 3 de junho de 1865 a Gonzaga diz o seguinte: "Parece que os
dos exércitos paraguaios, o que opera em Corrientes e o que está em Itapua, procurarão fazer junção para atacar essa província, e por isso cumpre estar de sobreaviso."
Ao aviso de 3 de junho, respondia em 14 o honrado ex-Presidente do Rio
Grande:
"Diz V. Exa. no mencionado aviso que, ao contrário do que eu disse no
meu ofício, parece que os dois exércitos paraguaios (o que opera em Corrientes e o
que está na margem esquerda do Paraná em frente a Itapua) procuraram fazer
junção para atacar esta província, e que por isso cumpre estar de sobreaviso, prestando a devida atenção à recomendação de V. Exa. Vou adverti-los do perigo que
diz V. Ex a. parece haver na junção das duas forças paraguaias."
Assim, pois, o nobre Ministro, abundando nas recomendações dos chefes
aliados, que insistiam com Canabarro que nada arriscasse, anunciava do Rio de Janeiro que os exércitos paraguaios demandavam todos o Rio Grande. E não era este
aviso bastante por si só para obrigar Canabarro a ser cada vez mais cauteloso?
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O ex-Presidente redobrava de conselhos segundo as vistas do nobre Ministro. A pag. 31 dos anexos lê-se Gonzaga a Osório:
"Palácio do Governo. Pelotas, 28 de abril de 1865. - ... "Ao Brigadeiro Canabarro ordenei que procurasse colocar-se no ponto estratégico mais conveniente para acudir a qualquer lugar da fronteira que fora
ameaçado ... "
Canabarro cumpre as ordens do Presidente e expõe suas vistas na
seguinte carta que explica perfeitamente o estado da questão no mês de
abril de 1865.
Cópia da carta do Brigadeiro Cana barro dirigida à presidência da província, em 19 de abril de 1865:
"Em carta de 16 do corrente ofereci a V. Exa. alguns apontamentos,
quanto ao novo aspecto ameaçador sobre as fronteiras da Uruguaiana e
Missões.
Dizem que o Paraguai prepara 30.000 homens para inv~_dir esta província.
Se é verdade, ele está preparado e pode colocá-los em S. Carlos no
Aguapeí com a presteza possível; e dali à fronte ira de Missões pouco
mais de 20 léguas há.
Devo obstar a passagem do Uruguai? Ao menos empregarei os meios
para o conseguir, enquanto não tiver ordem em contrário.
Seja para esse fim, ou para entreter o inimigo até a chegada de forças
do exército, se porventura ele passar o Uruguai, é necessário que a 1~e
2~ divisão desde já vão marchando para as fronteiras do Uruguai.
A 2~ está perto de 1Oléguas, o 1? batalhão de voluntários em maior
distância.
Estes são partes do todo que deve operar, obstar a passagem ou entreter o invasor até ser batido.
Até aqui suponho o teatro das operações em Missões.
Agora, Sr. Presidente, vamos passar a vista pela fronteira da Uruguaiana, enquanto todas as forças da província estão em Missões.
Os blancos, que do Estado Oriental emigraram para Entre Rios, lá se
reuniram em número de 1.500 na Conceição do Uruguai, arroio da
China, entre eles oficiais e cinco generais, Lamas, Servando Gomes,
André Gomes, Moreno e Medina.
Dispersaram-se por ordem de Mitre, é verdade; mas por ali mesmo
ficaram.
Sempre acham quem os siga quando há o incentivo de saque, e a vila
da Uruguaiana oferece um saque regular, e mesmo seus contornos.
Teríamos confiança e'm Mitre, se ele ali tivesse um corpo de tropas
para fazer-se obedecer.
Aqueles bandidos não receiam comprometer-se, temem a espada
mais próxima.
Não se deve, pois, perder de vista a costa do Uruguai e Arapeí, com
forte guarnição que atenda a barra do Ibicuí, Arapeí e Uruguaiana.
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Enquanto, pois, não voltarem ao menos nossas cavalarias do Estado
Oriental, vou acampar no município da Uruguaiana. ern lugar donde
com presteza possa acudir a esta ou a fronteira de Missões.
Na verdade nosso exército está em grande distância, próxima a Montevidéu, há ali pelo menos 12.000 homens, quando 5.000 bastavam para
qualquer que seja o fim de permanência, e quando podem ser muito
necessários no Uruguai.
Diz-se por aqui que Urquiza privou a saída de cavalos e bois que o
nosso exército mandou comprar em Entre Rios. Se assim é, Urquiza
vai deixando cair a máscara da neutralidade.
Sempre com a maior consideração e estima, de V. Exa. afetuoso
amigo, venerador e criado Davi Canabarro."
Enquanto espera socorros do exército de Osório para ir ao encontro de
Estigarribia, dá-se a invasão: Canaban:o anuncia com segurança a sorte dos invasores.
Veja-se:
Cópia - Comando da 1~ divisão ligeira. - Quartel general, em marcha, no lbirocaí, 12 de junho de 1865.
-"Irmo. e Exmo. Sr. Do comando da J ~ brigada, acabo de receber o
ofício incluso, por cópia, que participa a invasão de força paraguaia,
maior de 5.000 homens.
Como V. Exa. sabe, não bastava este pessoal para guarnecer ou
observar todos os pontos, onde a vigilância era necessária, e opor-se
simultaneamente ao numeroso inimigo em um só ponto.
Logo que receber a parte detalhada a enviarei a V. Exa. Vou esperar
no passo de Santa Maria, no Ibicuí Grande, a 1~ brigada da 2? divisão
ligeira, assim como o 5? de v~luntários, que vem com o 23~ do Rio
Pardo e o contingente de 1.000 homens de infantaria, que nesta data
peço ao Exmo. Sr. General-em-Chefe do exército, que me escreve de
S. Francisco, em· Paissandu, dizendo que as infantarias dali vêm desembarcar no Salto.
Possível não era guarnecer todos os passos do Uruguai, de modo que
em nenhum passasse o inimigo; mas é certo que, se ele não se limitar a
correrias pela costa,, retirando-se em seguida, não evita completa_
derrota, embora llglomere ali as forças de operações em Corrientes. E
questão de dizer: a infantaria do Estado Oriental marche. Pela: carta,
junta por cópia, fica V. Exa. inteirado da comunicação do. Exmo. Sr.
General-em-Chefe.
Deus guarde a V. Exa. - Ilmo. e Exmo. Sr. Conselheiro Tenentegeneral João Frederico Caldwell, comandante interino das armas desta
província.- Davi Canabarro, brigadeiro."
Vê-se pelo ofício que acabo de ler que o general rio-grandense quando fala
com segurança no aniquilàmento das invasões, parte sempre da hipótese de que
opera de combinação com os exércitps aliados, desde Montevidéu até a Concórdia.
Em carta ao Presidente, e que está à pag. 32 dos anexos, ainda diz:
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"Vou marchar para a fronteira de Uruguaiana, como disse a V. Exa.,
estarei em ponto donde possa atender a uma ou outra fronteira.
Corre a notícia que as cavalarias do nosso exército já vinham no
polanco do Gi, em marcha para esta província.
Guardada por elas. a fronteira da Uruguaiana, ficam em disponibilidade a 1~ e 2~ divisão desta província, para operarem em Missões, sem
receio dos paraguaios, receio que só podia haver, quando estávamos
começando a criar esta divisão.
Sempre com a maior estima e consideração de V. Exa., afetuoso
amigo, venerador e criado.- Davi Canabarro."
Em 25 de abril escreve nas mesmas idéias:
Estava a sair o portador desta, quando recebi do coronel Fernandes a participação inclusa por cópia que dará conhecimento a V. Exa. da aproximação dos
paraguaios:
"Teremos o prazer de receber os visitantes, como é devido às boas
intenções com que vêm, isto é, se não puderem ser repelidos, segundo
tenho declarado a V. Exa. Se não for possível evitar o único mal da
passagem nas povoações de S. Borja e Itaqui, é uma fortuna tê-los deste
lado do Uruguai, como tantas vezes tenho declarado.
Com subida consideração e a maior estima, de V. Exa. afetuoso
amigo, venerador e criado.- Davi Canabarro."
O Marechal Osório, partindo de Montevidéu para o Salto, escrevia constantemente a Canabarro, anunciando que vinhà operar no Uruguai. O ofício seguinte
dá clara idéia da c9mbinação com que procediam os dois rio-grandenses. Cópia de
uma carta do General Osório remetida com ofício da Presidência da província do
Rio Grande do Sul, de 9 de julho de 1865:
"llmo. e Exmo. amigo e Sr. Canabarro. S. Francisco, 30 de maio de
1865. No dia 27 do corrente saí de Montevidéu e desembarquei esta
madrugada em. S. Francisco, onde recebi o se]J ofício e carta do I? de
maio, e a outra carta de 20 a que respondo. Ainda deixei um batalhão
em Montevidéu, embarcado, que espero nestes dois dias, e talvez mais
3.000 homens e um parque de artilharia, que me diz o Ministro da
Guerra deviam partir dali no dia 21: ainda ficara mais força a marchar.
Aqui tenho 12.000 homens, sendo 9.000 de infantaria e artilharia;
a cavalaria vem muito a pé e ainda não está no Arroio Grande, deste
lado do rio Negro, e só nestes quatro dias chegará. Já vê que preciso de
2.000 a 3.000 cavalos com toda a brevidade, os quais serão pagos neste
acampamento, de 1O a 12 patacões cada um, que seja gordo e manso.
O General Netto também está reunindo, e hoje o mandei apurar. A
inclusa carta para o Davi Medeiros é para mandar-me 2.000 cavalos,
que com ele tratei, e virão na direção d9 Salto. Rogo-lhe que a mande
entregar com brevidade e segurança, e, por se acaso escoltar essa cava892

lhada por 20 homens, pois muito preciso deste artigo, e também que
me mande amiudadas vezes notícias dos movimentos do inimigo.
Na noite de 25, chegou de Buenos Aires a Montevidéu um ajudante
de ordens do Tamandaré, que trouxe carta do Mitre para o Flores.
Mitre pede a Flores que se pusesse em campanha, e este me disse que
o faria daí a dez dias. Creio que sairá de Montevidéu a 3 de junho,
embarcado com a sua infantaria e com direção ao Salto. Mitre dizia na
carta que os paraguaios, em número de 16.000, vinham Paraná abaixo
e estavam na Bela Vista de Corrientes, e já noticiava a outra força de
que V. Exa. me fala por S. Thomé: se diz mais que pelo centro vinha
outra coluna que, a ser verdade, creio para mim que se dirigirá a Uruguaiana.
O ajudante do Sr. Tamandaré disse-me que a nossa esquadra, desembarcando os generais Paunero e Goyo com 200 infantes, seguiria Paraná
acima em busca da esquadra paraguaia até as Três Bocas; não sei o que
terá havido.
O nosso governo aprovou o tratado da Tríplice Aliança contra o
Paraguai.
O Mitre tem muita gente, porém está sem armamento, mas o espera;
é dizer que fomos todos surpreendidos pelo Paraguai.
Mitre devia embarcar a 28 para o Paraná, ou para a Concórdia, com
quatro batalhões. Urquiza marchou com 6.000 homens para a fronteira
de Corrientes a unir-se aos nossos aliados correntinos, e, segundo Mitre,
creio formarão um exército de 15.000 a 16.000 homens, que se propõe
a conter o inimigo.
Amanhã pretendo começar a passar esta força para o Salto, no que
levarei alguns dias pelo peso de munições e falta de navios para o transporte, receando ainda mais arrostar o Queguay e o Dayman, por terra,
nesta estação.
Em 12 do corrente mudou-se o Ministério, entrando para a Guerra o
Sr. Ferraz; para a Marinha o Conselheiro Saraiva, para Estrangeiros,
Conselheiro Octaviano, continuando na sua missão no Rio da Prata,
para Fazenda, Dias de Carvalho, para Justiça, Nabuco, para Agricultura,
Paula e Souza e para o hnpério e Presidente do Conselho, o Marquês de
Olinda.
O Ferraz me escreveu muito agradavelmente; entretanto, .como vê,
precisamos muita atividade neste apuro e não fazer pouco caso do
inimigo, visto o desmantelo, pelas distâncias, em que estão os exércitos
aliados: para empiorar a mobilidade deste exército, tenho 1.000
doerites, cuja maior parte vou mandar para Montevidéu.
Eu penso marchar, logo que tenha reunido o exercito no Salto, para
Quaraí pela estrada que vai a Uruguaiana, e espero as suas notícias
naquela direção, e se elas não me fizerem mudar de rumo passarei para
tJruguaiana; se, porém, o inimigo passar para o nosso território, creio
que deverei procurar a direção de Inhanduí para nos juntarmos e com-
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batê-los onde nos convenha: de sua parte irá providenciando o que julgar conveniente, ainda que a estação me parece má para o inimigo
empreender este movimento, e sou antes de parecer que ele pensa
juntar as suas forças na altura da Uruguaiana, que corresponde à de Bela
Vista, para empreender campanha em melhor tempo, mas esta conjuntura pode falhar, se quiserem aproveitar enquanto as nossas forças
estão desunidas. Parece-me, portanto, que os seus cuidados devem ser
para Uruguaiana, porque em todo caso quererá o inimigo invadir, protegido por .J.!m rio forte de flanco.
Torno a pedir-lhe, com urgência, a remessa da cavalhada, que deve
vier já reúna e por troços, em proporção que a for reunindo, para não
haver demora.
Tenho notícia que a minha cavalaria tem pouco mais de dois mil
homens.
Consta-me que o major Lerina está à espera de ordens minhas para
marchar: custa entender estas coisas! Porém, por este mesmo próprio,
escrevo ao Lerina para vir, se assim for, e comprar os cavalos precisos.
O oficial, que mando com o Duarte, é para voltar com notícias suas.
Seu camarada e amigo. Manoel Luiz Osório."
Conforme. -O major Oliverio Francisco Pereira, assistente do Deputado do ajudante General.
A invasão que se seguiu provou o acerto com que Canabarro representou
contra o projeto do General B~ão de S. Gabriel quando quis que a divisão de Missões seguisse para o Estado Oriental, deixando completamente desguarnecido o
Quaraim. E cumpre ponderar que se Canabarro não marchou nessa ocasião para a
campanha oriental foi porque não se lhe deu ordem terminante, mas só ponderou
o Barão, e convenientemente, e Canabarro, pretendendo tirar de si toda a responsabilidade, ponderou as dificuldades que havia naquela marcha, e de tudo deu conhecimento ao presidente da província, que lhe ordenou ficasse guarnecendo a fronteira.
A correspondência do General Propício com Cana barro, que deve ser
importante, também não está pubHcada nos anexos: assim como esta, há muitas
outras supressões, não digo que adrede, mas que infelizmente põe a descoberto
os indivíduos que parecem estar no desagrado do nobre Ministro.
Ficando na fronteira antes e durante a invasão, Canabarro nunca duvidou
do nosso triunfo sobre os paraguaios.
Em 12 de julho, depois da gloriosa jornada de Botuí, assim escrevia ao
nobre ex-Presidente:
"Com satisfaçãO passo às mãos de V. Exa. as importantes. comunicações que ontem à tarde recebi. Dado no dia 9 do corrente o concurso de copiosas chuvas, que inundaram o Uruguai, como informa o
portador de tais comunicações, nada obstou à vontade do ilustre
Visconde de Tamandaré. Conseguintemente, se o inimigo, que está no
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Itaqui, não repassar o Uruguai, nestes dois dias estará em nosso poder.
Se chegar a divisão do General Flores, com toda a certeza vamos derrotar o inimigo.
Ao contrário teremos de acabá-lo por meio de sítio e hostilidades
parciais, se o Visconde não determinar o combate, a que vem disposto.
Nesta divisão há o pessoal de 9.000, inclusive 2.500 de infantaria,
que pode dar o total próximo a 4.000 com os do Visconde. Destes
9.000 homens estão neste ponto cerca de 5.000, na Uruguaiana 800, e
o resto na frente do inimigo. Cortar-lhe a retirada era certamente o pri-

meiro e mais vantajoso passo. Deus faça agora qite o inimigo, desconhecendo sua perigosa posição, não repasse o Uruguai.
A 1~ brigada da 2~ divisão entrou neste campo a 7 do corrente, e a
9, o 1? e 5? de voluntários, com o 23 de cavalaria.
Os batalhões, deixando doentes e estropeados em Alegrete, vieram
reduzidos, o 1? a pouco mais de 400, e o 5? a 500. O 3? corpo provisório de cavalaria fica nesta divisão. Direi a V. Exa. que a minha esquadra improvisada já prestou importante serviço, qual o de rebocar embarcações do Mirinhã para a passagem de Urquiza, com 8.000 homens.
Sempre o mais dedicado e afetuoso amigo, venerador e criado.
Davi Canabarro."
Conforme. O Oficial-maior, João da Cunha Lobo Barreto.
É lamentável que assim como se conservou esta peça não se conservassem
também as peças relativas ao comando do Sr. Barão de S. Gabriel.

O Sr. Ministro da Guerra - Essas peças oficiais não estão na secretaria?
O SR. OTTONI - Não estão nos anexos.
O Sr. Ministro da Guerra - Sem dúvida, as outras são cartas particulares.
O SR. OTTONI- Aqui estão cartas particulares nos anexos.

O Sr. Ministro da Guerra - As que estão acostadas aos ofícíos dos presidentes.
O SR. OTTONI- Se disse: "Canabarro prometeu muito, assegmou que ia
atacar o inimigo, que não temia a junção dos paraguaios etc." Porém omite-se
sempre uma circunstância e uma circunstância de maior momento. A estas e outras
palavras de Canabarro cumpre acrescentar, para dar o sentido verdadeiro, o sentido
leal que elas têm. Como Canabarro estava de acordo com Osório, quando falava
era sempre na hipótese de que o exército, que operava em Corrientes, vinha operar
sobre o Uruguai. Disse mais de uma vez Canabarro: "Logo que a nossa cavalaria
chegar a Uruguaiana eu transponho o Uruguai e vou para ltapua".
Por conseqüência falava sempre na hipótese de que as suas requisições a
respeito de infantari-a estavam satisfeitas, falava na hipótese plenamente autorizada
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pelas comunicações do General Osório de que o exército que estava na Concórdia,
ao menos o exército brasileiro, teria de vir operar sobre o Uruguai, e então seria
apenas o exército da vanguarda, a divisão de Canabarro.
Desde 1864 Canabarro estava requisitando armamento, armamento que o
nobre Ministro disse que faltava, ainda quando o Barão de Porto Alegre tomou
conta do comando em frente de Uruguaiana. O estribilho do Presidente da província é este: "O Brigadeiro Canabarro insiste por armamento"; veja-se os ofícios
do Sr. Gonzaga, que estão aqui nos anexos. Em Porto Alegre não havia armamento,
no Rio de Janeiro não havia armamento.
O Sr. Ministro da Guerra - Tinham sido remetidas 4.000 armas.

O SR. OTTONI - Isso foi depois; o Presidente da província teve até de
apelar para a nossa legação em Buenos Aires; aí mesmo não havia armamento e
remeteram-se 64 espadões! É o armamento de que se fala em ofícios do Presidente e
dos generais.
No 1? de fevereiro ainda dizia ao governo o Sr. Gonzaga (lendo):
"Pistolas e clavinas para a cavalaria não há uma só, e por isso mandei comprar todas as que havia nesta cidade (Pelotas) e no Rio Grande e Porto Alegre."
Declara que pediu armamento ao nobre Senador por Mato Grosso, então
enviado extraordinário em Buenos Aires; declara que o nobre Senador lhe respondera que achava dificuldade em encontrar o artigo, porque, enfim, Buenos Aires
estava também desarmada.
As reclamações desta ordem estão nos anexos a páginas 15, 17, 19, 27 e
ainda em outras.
Cumpre, no entanto, confessar que estas censuras não alcançam só o Ministério atual, mas a todo em geral, menos o Ministério de 31 de Maio, tão abocanhado, tão esquecido, e que deu todas as providências, cujos resultados apareceram
depois, que tão escarnecido foi porque criou esse brilhante exército de voluntários
que lá está em Corrientes, que encomendou e mandou construir essa poderosa
esquadra encouraçada que lá está no Paraná.
Todos quantos elementos o Ministério atual teve para empregar, tinham
sido acumulados pelo Ministério anterior. Das tabelas juntas aos anexos se vê que,
só daqui do Rio de Janeiro, partiram diretamente para Montevidéu, de janeiro a
junho ... em junho já estava o Ministério atual, porém cuido que,o nobre Ministro
não pretenderá ter organizado os batalhões que existiram no Rio de Janeiro no
mês de junho. Pois bem, de janeiro a junho, o Ministério de 31 de Maio tinha preparado tanta força que só deste porto para Montevidéu foi possível expedir 15.000
homens, além das forças que já estavam nas províncias e em Santa Catarina, e que
dali marcharam ou para o Rio Grande, ou para Montevidéu.
O Sr. Ministro da Guerra - Está enganado; não havia nenhuma praça em
Santa Catarina.

O SR. OTTONI- O nobre Ministro é que está enganado, se pensa que não
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houve depósitos em Santa Catarina, visto que o seu mapa fala somente das fôrças
remetidas diretamente do Rio de Janeiro para Montevidéu. São 15.000 homens,
mas além destes foram os que havia em Santa Catarina.
O Sr. Ministro da Guerra - Está enganado; fui eu quem mandou para
Santa Catarina o Coronel Fontes com uma brigada.

O SR. OTTONI -Então não havia lá nenhuma força?
O Sr. Ministro da Guerra - Havia apenas um pequeno depósito.

O SR. OTTONI - Pois é deste que falo.
O Sr. Ministro da Guerra - Apenas cento e tantas praças; fui eu quem
mandou para lá maior número de praças.

O SR. OTTONI - Naturalmente V. Exa. é até o autor do decreto dos
voluntários!
Mas, enfim, deixemos Santa Catarina. Aqui estão as tabelas: as remessas
diretas do Rio de Janeiro para Montevidéu são de mais de 15.000 homens até
junho. Até junho sabe-se quantos ma homens havia na província do Rio Grande,
10.000 ou 12.000 homens pelo menos.
O Sr. Ministro da Guerra - Creio que não.

O SR. OTTONI - Acho que sim. Pois não havia ninguém no Jaguarão;
foram os soldados que o nobre Ministro mandou para lá os que repeliram'! i;lVasão
de Munhoz e Apparicio? Pois não havia nem a brigada do Sr. Barão de Jacuí, nem
a brigada de Fernandes, tudo isso eram soldados de papel! Havia muita força no
Rio Grande; e se hoje as forças do Rio Grande se dispersaram a ponto de que apenas
há 3.000 rio-grandensys no exército do General Osório e muito poucos no exército
do Sr. Barão de Porto Alegre, a culpa é do nobre Ministro ...
O Sr. Ministro da Guerra- Ora, pelo amor de DeHs!

O SR. OTTONI- ... porque antes a província tinha concorrido com um
grande contingente que o nobre Ministro dispersou.
·
Mas no arsenal da Corte não havia clavinas, não havia armamento para a
. cavalaria. A 17 de abril, ainda disse o Sr. Gonzaga: (Lendo) "Se a divisão de Canabarro trouxesse artilharia suficiente, eu tomava sobre mim a responsabilidade de
fazer passar o Uruguai e ir ocupar as margens do Paraná."
Sr. Presidente, eu lamentava há pouco o estado em que estavam os nossos
arsenais e as nossas fronteiras; poderia falar das nossas fortalezas, deplorar nesta
ocasião o estado delas, o estado em que se achava a fortàleza de Coimbra. São pecados acumulados de muitas gerações de Ministérios, concordo; mas Sr. Presidente,
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é deplorável que Coimbra não tivesse uma peça raiada para repelir a invasão; é
deplorável que no Rio de Janeiro ao menos não houvesse armamento de cavalaria
para um corpo, como se pediu do Rio Grande do Sul!
À pag. 30 dos anexos do nobre ex-Presidente do Rio Grande ao Brigadeiro
Cat.,abarro se descreve miudamente as dificuldades com que lutava o brigadeiro,
descoberta a nossa fronteira sem que lhe chegasse a infantaria que tantas vezes tinha
pedido, ameaçando, segundo pensava a nossa legação em Buenos Aires, segundo
pensava o próprio General Osório, segundo pensava o próprio presidente da província, de uma invasão de 30.000 paraguaios.
Mas, Senhores, o que admira é esquecer-se o nobre Ministro da Guerra que
esses temores sob que estavam todas as autoridades de quem Canabarro recebia
ordens, esses temores que ditaram as recomendações de Osório e as ordens do
ex-Presidente Gonzaga; esses temores, digo, que justificariam plenamente o procedimento de Canabarro, ainda que ele tivesse operado por si e não por virtude de
tantas ordens e recomendações superiores; o que admira, digo, é que o nobre Ministro se esquecesse que esses temores foram também de S. Exa. quando ainda
estava no Rio de Janeiro. Em 20 de maio dizia o nobre Ministro ao nobre Presidente do Rio Grande: (Lendo.)
"Não podendo ser justificada a falta de forças sobre a fronteira de
Missões. cumpre que V. Exa. faça imediatamente marchar toda a que
tiver disponíveL deixando apenas guarnições em alguns pontos das
fronteiras; e devendo, outrossim, o Comandante das armas seguir para
a mesma fronteira de Missões, a fim de entender-se com o General
Comandante do Exército."
Portanto, era o nobre Ministro quem sabia que não havia força suficiente
na fronteira, o que ordenava se entendesse o General Caldwell com o comandante
do exército, que outro não podia ser, porque antes deste não havia senão o exército aliado, que é o que tinha feito o General Canabarro.
Não é só no aviso lido que o nobre Ministro revelou os temores que tinha
da invasão. Veja-se o que escrevia ao Presidente em 15 de junho. (Lendo.)
"Muito inconveniente é o estabelecimento de um grande depósito
em Alegrete, por isso que, como V. Exa. não ignora, está ali muito
sujeito a um golpe de mão."
É ainda mais significativo o aviso de 3 de junho, em que o nobre Ministro
se mostra dominado da apreensão de que os dois exércitos paraguaios fizessem
junção e caíssem sobre o Rio Grande. E no entanto o nobre Ministro manda meter
em Conselho de investigação e de guerra o General Canabarro, porém debaixo da
pressão de iguais receios, e por virtude de ordens do Presidente do Rio Grande e
recomendações de Mitre e de Osório não arriscou combate, deixou os paraguaios
entrarem de S. Borja até Uruguaiana, tendo aliás predito (note-se bem) a destruição
infalível dos invasores em qualquer hipótese, isto é, mesmo que não fosse só o
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desgraçado Estigarribia com a sua coluna; mas sim todo o exército paraguaio, inclusive o de Robles? Dizia ele: "Demos que sejam os 30.000 homens; deixai entrar, que
nenhum há de voltar, todos hão de ficar." Já se sabe que Canabarro não prometia.
ele só, com a sua divisão destruir os exércitos paraguaios: fala assim cheio de confiança por virtude da combinação que fizera com o General Osório e os generais
aliados.
Como é, pois, que o nobre Ministro da Guerra, tendo estado debaixo da
pressão dos mesmos receios e das mesmas esperanças, apenas chega ao Rio Grande
escarnece do General Cana barro, que por um cálculo estratégico da maior sabedoria
atraiu os paraguaios até Uruguaiana, onde tinha certeza que se reuniriam forças
suficientes para esmagá-los, em virtude do seu plano que foi aceito e combinado
com o General Osório, o qual assegurava tanto a derrota destes como a dos da margem direita? Como é que o nobre Ministro esqueceu-se das suas próprias impressões,
dos seus próprios temores e das suas esperanças para ir acusar o general, de quem
o nobre Ministro também era conselheiro, e o animava com as suas ordens a proceder como procedeu? Queria, porventura, que Canabarro e Fernandes atacassem
·
todo o exército do Paraguai?
Sr. Presidente, foi em conseqüência das ordens do nobre Ministro da
Guerra que o Presidente da província abundou nas idéias que já tinha, e as ordens
que repetiu a Cana barro eram nestes termos: (Lendo.) "Ao Brigadeiro Cana barro
ordenei que se colocasse no ponto estratégico mais conveniente para acudir a qualquer lugar da fronteira que fosse ameaçado." E cumpre informar ao Senado que
esta acertada providência de reunir as forças para um ponto do Uruguai foi expedida pelo Sr. Camamu, nas instruções que estão à pág. 34: lerei.
Rio, 13 de maio de 1865.- A Camamu diz Gonzaga:
"Determina V. Exa. que eu faça marchar sem perda de tempo para
vila de Uruguaiana todos os corpos disponíveis, devendo também seguir
para ali o General comandante das armas etc."
Em seguida o Sr. Visconde de Camamu subordinou estas ordens ao conhecimento dos fatos que· faltava ao governo. E o Brigadeiro Canabarro como era de
esperar cumpriu inteligentemente as ordens que teve. Colocóu-se no ponto de
lbirocaí, na margem direita do Ibicui. Dizem-me todas as informações que tenho, e
informações fidedignas e competentes, que não podia haver ponto mais bem escolhido para quem tinha de proteger os depósitos de armamento de Alegrete, para
quem tinha de acudir talvez a Uruguaiana, e a outros pontos e não sabia onde seria
primeiramente necessário o seu socorro, se em Uruguaiana, se em S. Borja, ou em
ltaqui. Assim o dizem todos os entendedores e eu aplaudo-me de ser também de
algum modo apoiado pelo nobre general que me ouve ...
O Sr. Marquês de Caxias -Apoiado.
O SR. OTTONI - Se não se podia escolher ponto estratégico melhor para
os fins a que estava destinada aquela divisão; se era somente nas imediações do
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lugar em que se colocou o General Cana barro, que havia boas pastagens para a sua
cavalaria; se na margem esquerda, do lado da Uruguaiana, as pastagens são como
descreveram diversas correspondências publicadas nos jornais da Corte: terrenos
pedregosos, absolutamente sem pastos, onde morreram milhares de cavalos, que
outra coisa podia fazer Canabarro senão acampar nas pontas do Ibirocaí.
Peço licença para ler, ainda, apesar de estar cansando os poucos nobres
Senadores que me ouvem, uma carta de Canabarro a respeito da invasão; aí se vê
qual é a hipótese em que ele estava, não pensando ter de combater somente um
exército insignificante, como era comparativamente o de Estigarribia. A carta é
dirigida à Presidência em 16 de abril, e aí Canabarro planeja, como anteriormente,
supondo-se apoiado vivamente no Uruguai pelo exército de Osório e aliados. (Lê a
carta.)
O Senado vê que a sorte que teve o exército de Estigarribia, teria todo o
exército do Paraguai se se tivesse vindo meter em Uruguaiana, porque então o
General Osório não teria ficado na Concórdia, o General Mitre não teria mandado
somente Flores, e os 30.000 homens que o presidente da província, a missão
especial e o General Osório anunciavam que tinham de cair sobre o Rio Grande
haviam de ficar esmagados, como o distinto rio-grandense previu. (Continuando
a ler):
"Não tenho dúvida que esses 3.000 paraguaios desde que passaram
o Uruguai estão perdidos. O quadro por este lado é lisonjeiro; abertas
mostra as portas de Assunção. No reverso, porém, vemos a destruição
de nossas habitações, povoações e interesses, e talvez de vidas do litoral ... Regulo na província entre a 1~ e 2~ divisão cerca de 12.000
homens ... Muito podemos fazer nem tenho temor algum senão a destruição referida.
"No Estado Oriental temos outros 12.000 homens, enquanto estão
chegando os batalhões do norte. Há, pois, com que derrotar o inimigo,
essa não é a dúvida.
" ... para obstar (a passagem) é preciso dividir a força em pontos,
visto que não se sabe qual é o escolhido. Neste caso podia o nosso
exército destacar ao menos uma divisão para reforçar (a fronteira)
onde convier. São medidas, porém, que convém tomar; mas, ainda
direi, que não creio na falada invasão.
Ao Sr. Dr. João Marcelino de Souza Gonzaga. (Assinado.) -Davi
Canabarro."

(O Sr. Jobim ri-se)
O SR. OTTONI- V. Exa. e o Senado compreendem, embora a minha pro·
posição seja acolhida com risota, que, esmagado o exército de 30.000 homens que
invadia a província do Rio Grande (era hipótese), estavam-nos abertas as portas
da. Assunção; não sei por que esta proposição possa desafiar o riso. Era evidente
que, desbaratados, já não digo os 30.000 homens que as informações davam, mas os
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14.000 que entraram, 4.000 pela margem direita e 10.000 pela margem esquerda,
o exército aliado vitorioso, marchando sobre Itapua, ou melhor ainda sobre as ilhas
do Apipé, teria sitiado o exército de Robles em Corrientes, e nos abria as portas da
Assunção se lá quiséssemos ir. Quem não vê, que ocupada a margem direita do Paraná, sem se dar um tiro, ficava assim cortado o exército de Robles e havia de entregar-se à discrição, como entregou-se o de Estigarribia? E por que assim não sucedeu?
Porque o nobre Ministro chegou a Urguaiana, porque o nobre Ministro
dissolveu o exército que deveria ir ameaçar o Paraguai ...
O Sr. Ministro da Guerra - Não é exato.

O SR. OTTONI- Ocupando ou Itapua ou as ilhas do Apipé.
Osório diz, em seu ofício de 9 de julho, de que já li um período e que há
de sair integralmente no meu discurso, estar determinado a seguir pelo Uruguai
acima.
Foi em vista desta importante declaração, que o General Canabarro se considerou como vanguarda do exército de Osório; e todas essas palavras, que se dizem
jatanciosas, eram a simples segurança da força, visto que eram fundadas sempre
nessa hipótese.
(Folheando os anexos.)

Procurava um documento e deparo com outro a que simplesmente me refiro, e que devo ler ao Senado, porque convém que fique no meu discurso: é o ofício honrosíssimo em que o General Osório respondeu ao nobre Ministro quando
S. Exa. lhe perguntou, pondo em dúvida a afirmativa de Canabarro, se havia com
efeito algum plano combinado para operarem de acordo as forças do Uruguai e
as da Concórdia. (Lendo.)
"Comando-em-Chefe do exército imperial em operações contra oParaguai. -Quartel general na margem esquerda do Mocoretã, 3 de outubro de 1865.
llmo. e Exmo. Sr. -Recebi o aviso de V. Exa., de 24 de setembro
último, ordenando-me que com urgência informe se houve algum plano
combinado entre mim, o General Canabarro e os generais-em-chefe
aliados, que desse em resultado a impassibilidade das nossa.s forças na
margem esquerda do Uruguai, quando as do inimigo, sem o menor
embaraço na sua marcha assoladora, encontrando livres todos os passos
dos rios que atravessaram, entraram na Uruguaiana, sem encontrar a
menor resistência."
O Senado veja o que foi por aí de insinuações e de pressão sobre o ânimo
do General Osório, que felizmente não cede a sugestões desta natureza.
O espírito se deleite com a dignidade da resposta. Apresso-me a lê-la:
(Continuando a leitura.)
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"Respondo a V. Exa. que houve plano combinado; e tanto que em
17 de agosto foi batido o inimigo em Yatahy pelo exército aliado da
vanguarda, ao qual, e para o efeito, se veio unir a divisão Paunero, que
estava no rio Corrientes; V. Exa. ao chegar em setembro a Uruguaiana,
encontrou o inimigo sitiado pelo mesmo exército da vanguarda, unido
às forças do General Canabarro."
Isto é que é falar. Eu não sei como é que o General Osório não foi metido
em conselho de guerra uma vez que esperou por este modo a responsabilidade de
tudo quanto fez o Brigadeiro Canabarro! O Marechal Osório não teve medo da demissão, não teve medo do conselho de guerra; honra lhe seja. Continuemos a leitura do precioso documento: (Continuando a ler.)
"É, porém, verdade que houve demora nesta operação, porque circunstâncias muito sérias retardaram os movimentos.
Quanto às forças do Rio Grande, parece-me que o estado em que as
encontrou a invasão, não lhes dava os meios de fazerem com segurança
mais do que fizeram.
Finalmente, junto encontrará V. Exa., por cópia, os meus ofícios de
19, 25 e 30 de junho, e 7 de julho de n?s 1 a 4, dirigidos sobre tais
operações ao General Canabarro, a quem mandei ainda explicar verbalmente pelo Tenente Cypriano da Costa Ferreira o que a respeito estava
combinado, e ele, general devia esperar.
·Deus guarde V. Exa. - llmo. e Exmo. Sr. Conselheiro Ângelo Muniz
da Silva Ferraz, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios· da
Guerra.- Manoel Luiz Osório, Marechal de Campo."
Aí temos, pois, o General Osório completamente solidário com o General
Canabarro; além de se fazer solidário com a ordem do dia que tantas iras suscitou,
Osório diz ao nobre Ministro que as forças do Rio Grande fizeram tudo quanto
podiam fazer no estado em que as encontrou a invasão, sem um batalhão de infantaria, senão esse batalhão provisório que Canabarro organizou.

O Sr. Ministro da Guerra -Está enganado; havia 2.000 praças.

O SR. OTTONI- Havia 1.800 praças na ocasião.
O Sr. Jobim- 1.700, dizem os anexos.

O SR. OTTONI- Isso é já depois da reunião das diversas brigadas; mas sejam 1. 700 praças. Com este pequeno recurso, não tendo artilharia, como confessa
o Presidente da província ...
O Sr. Ministro da Guerra -Tinha oito peças.

O SR. OTTONI - V. Exa. não pode desmentir o documento que já li, em
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que o Sr. Gonzaga diz que, se acaso a divisão Canabarro tivesse artilharia, ele tomava sobre si mandar passar o Uruguai; por conseqüência não havia artilharia,
houve depois.
Antes de terem chegado as forças de infantaria, que vieram auxiliar a esmagar o inimigo, disse o General Osório: era impossível fazer mais do que fez o General Canabarro. Entretanto, o General Canabarro está em conselho de guerra, e o
General-em-Chefe, que comandava o exército de que fazia parte a divisão de Canabarro, não foi metido em conselho de guerra; o General-em-Chefe, o Sr_ Caldwell, a
princípio o General-em-Chefe, o Sr_ Barão de Porto Alegre, que, depois de destruído
em Yatahy o exército de Duarte, insistia com os aliados, insistia com Flores para
não atacar Uruguaiana, porque ainda precisava de 2.000 homens de infantaria, que
o Visconde de Tamandaré foi buscar, também não foi metido em conselho de
guerra!. Daí concluí, entre outras coisas, que foi o nobre Ministro quem recomendou que se demorasse a festa, que muitos têm chamado, e com razão, a farsa de
Uruguaiana.
Em documento que eu li se refere que havia conhecimento, no Quartel
General dos aliados, que há 16 dias não recebia a guarnição paraguaia senão uma
cuia de farinha. Estavam esfomeados. Flores e Mitre ansiosos por atacá-los, ansiosos
por atacá-los todos os oficiais, todo o exército brasileiro.
O Sr. Ministro da Guerra - Não é exato.

O SR. OTTONI -É exato, está nos documentos, mas o Sr. Barão de Porto
Alegre disse: "Não ataquemos ainda".
O Sr. Ministro da Guerra- Não é exato; Mitre não estava aí.

O SR. OTTONI - V. Exa. tem razão, suprimo Mitre. Estavam os outros
todos ansiosos por atacar os paraguaios, mas o novo general não queria atacar!
Entretanto, os jornais disseram o que se fazia para que os paraguaios não morressem
de fome e esperassem o nobre Ministro; fechavam-se os olhos à permuta de gêneros
de noite e de dia.
O Sr. Ministro da Guerra - É inteiramente inexato.

O SR. OTTONI- Lá não fui, mas eu li isso que referiram as correspondências das gazetas diárias escritas por correspondentes que estavam no exército, que
diziam que até o próprio padre Duarte veio por vezes às linhas conversar, e que
ostensivamente se trocavam garrafas de licores por bolachas etc.; outros diziam que
para os paraguaios se poderem agüentar em pé e trazer as espingardas para entregá-las, mandava-se à noite uma ponta de gado entrar lá por uma rua deserta.
O Sr. Ministro da Guerra - Oh r meu Deus, que rua deserta?!

O SR. OTTONI - Os presentes a Estigarribia eram repetidos, e quando o
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frade vinha conversar nas linhas, aí se lhe dizia: "Espere um bocadinho, porque aí
vem Sua Majestade, o Imperador, que lhes pode fazer maiores concessões".
O Sr. Ministro da Guerra -Tudo isso é inexatíssimo.

O SR. OTTONI- É o que está na consciência pública ...
O Sr. Ministro da Guerra- Que consciência pública?!
O Sr. Dantas - É a primeira vez que ouço.
O SR. OTTONI - ... mas eu devo ficar em dúvida porque o nobre Ministro
nega. É justamente essa troca de garrafas de licores por bolachas, essas pontas de
gado que passavam de noite, que faz com que a rendição de Uruguaiana, que podia.
ser um padl:;io de glória para o exército brasileiro, e que é uma circunstância em
que se pôs em relevo uma magnânima dedicação, seja em relação ao governo, em
relação aos agentes responsáveis, uma miséria, uma farsa, de que eu me envergonho
como brasileiro.
Um dos ofícios do General Osório, a que há pouco me reféri, e com que
não deparei, encontrei-o agora, e o Senado há de permitir que eu o leia. (Lê.) Aí
está a prova de que o General Osório estava determinado a subir pelo Uruguai,
ainda a 30 de maio de 1865, data do ofício.
V. Exa., Sr. Presidente, pode ter a bondade de me dar uma informação:
nesta discussão eu ainda posso ter a palavra?
O Sr. Presidente - Como autor do requerimento, pode falar ainda uma

vez.
O SR. OTTONI - Neste caso resumirei o que tinha a dizer para não abusar
da bondade dos nobres colegas que me honram ouvindo-me, mesmo porque o nobre
Ministro já se retirou.
O Sr. Zacharias - Não se retirou, volta já; pediu-me que tomasse apontamentos da discussão.

O SR. OTTONI- Nesse caso continuarei a dizer alguma coisa até por deferência para com o nobre S<:nador, 'listo que está encar;egado de tomar os aponta·
mentos para o Sr . Ministro da Guerra.
Eu pretendia também ·entreter um pouco a atenção do Senado, narrando
os grandes serviços que·prestou a 1~ divisão, que prestaram o General Canabarro, o
Coronel Fernandes, o tenente-coronel Sezefredo e outros oficiais que serviram sob
as ordens destes bravos, durante a invasão. Estão aqui nos anexos muito detalhadas
participações do General Canabarro, do Coronel Fernandes e do Tenente-Coronel
Sezefredo.
Disse-nos o nobre Ministro que. o inimigo não tinha sido incomodado como
devia ser à vista das forças existentes. Dos documentos se prova o contrário, pro904

va-se a dedicação e inteligência com que o General Canabarro e os valentes oficiais
que serviram às suas ordens, sem pretender de modo algum desviar-se do programa
que lhe tinha sido traçado pelo Presidente da província e pelo General Osório, de
não arriscar combate, incomodaram quanto puderam o~inimigo. Vem aqui por
exemplo as participações oficiais do combate de Botuí, mal houve a desgraçada passagem de S. Borja, que não estava desguarnecido, onde o coronel Fernandes tinha colocado uma força que lhe pareceu suficiente para embaraçar o trajeto do inimigo.
Canabarro não podendo atinar se o inimigo iria sobre o nosso depósito de armamento e munições, em Alegrete, ou sobre Uruguaiana.

O Sr. Ministro da Guerra - Não havia quase nada em Alegrete.
O SR. OTTONI - Então todos estes documentos são falsos; mas se não
havia depósito, pelo menos havia Alegrete e havia toda a província. Portanto,
não sabendo Canabarro se o inimigo iria sobre Alegrete ou sobre Uruguaiana,
conservou-se nos pontos do Ibirocaí, porém comunicou-se com o Coronel Fernandes, e mandou-lhe em socorro, apenas os paraguaios passaram, o valente
Tenente-Coronel Sezefredo. O Coronel Fernandes, mal se achou em frerrte do
inimigo, lembrou-se de Sezefredo que podia vir socorrê-lo, e ao mesmo tempo
Canabarro enviava o mesmo Sezefredo. É uma coincidência feliz e que honra
Sezefredo.
O ofício do Coronel Fernandes lá chegava a Canabarro, requisitando
que lhe mandasse socorro; a brigada do Tenente-Coronel Sezefredo já estava em
caminho.

O Sr. Ministro da Guerra - Era fisicamente impossível que se desse isso
no mesmo dia.
O SR. OTTONI - O nobre Ministro acrescenta no mesmo dia porque
lhe parece que deve acrescentar, mas eu não disse no mesmo dia.
Ofício de Fernandes é datado de 19 de junho (Lendo):
"Cópia. llmo. e Exmo. Sr. Neste momento acabo de receber os
ofícios desse comando de n?s 10, 11, 12 e 13, de 8, 11 e 14 do corrente mês, assim também a 2~ via do de n? 52, da mesma data, outro
de 16 do corrente, e mais a ordem do dia desse comando sôb o n? 25,
aos quais respondo. Por ofício deste comando, sob o n? 75, de 18 do
corrente, já acusei o recebimento da 1~ via do de V. Exa., sob n? 52,
e nesse já dei ciência do movimento do inimigo e de algumas medidas
por este comando tomadas, que julgo merecerem a aprovação de
V.Exa.
Ontem ainda se achava a força inimiga na fazenda de S. Lucas, parando rodeios, provavelmente em busca de cavalhadas, que muito
poucas ou nenhuma encontraram, visto que com tempo dei ordem para
a retirada delas, e as que foram encontradas por minhas forças foram
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todas levantadas, e muitas delas tenho empregado para montaria desta
brigada, que, como já participei a V. Exa., achava-se completamente,
pela magreza da reiunada.
Os documentos da compra da matéria-prima, para manufaturar o
fardamento para as praças desta brigada, hão de ser em tempo presentes
a V. Exa. Consta-me mais que uma coluna inimiga seguiu de S. Borja
pela costa do rio Camacuan, provavelmente para o mesmo fim de arrebanhar cavalhadas.
Consta-me que o inimigo pretende marchar com direção ao Alegrete;
porém é mais provável que o faça para o Itaqui; de qualquer forma eu
sempre marcharei na frente do inimigo. observando seus movimentos.
para atacar qualquer força que se desmembre, tanto que veja probabilidade de triunfar.
Seria conveniente que o Tenente~Coronel Sezefredo, com a força
que comanda, passasse o Ibicuí para este lado, a fim de guardar este
ponto em que me acho, e eu então poder seguir mais para riba, a fim
de obstar de que qualquer força inimiga suba pela costa do Camacuan,
a atacar algumas famílias e cavalhadas que se acham por esses pontos.
Finalmente V. Exa. determinará o que for mais conveniente. Neste
momento chegou-me um oficial do Alegrete, dando-me parte de estar
naquele ponto o Exmo. Sr. General Comandante das armas.
Deus guarde a V. Exa. Comando da 1~ brigada. - Campo, em
marcha, no Capão Redondo, 19 de junho de 1865. - Ilmo. e Exmo. Sr.
General Davi Cana barro, Comandante da 1~ divisão ligeira. - Antonio
Fernandes Lima, Coronel Comandante''.
"Conforme. - Capitão Manoel Fernandes da Silva, assistente do
Deputado do Quartel-mestre General."
Aqui está pois a requisição do Sr. Coronel Fernandes, de 19 de junho,
pedindo Sezefredo. Sezefredo acudiu a Fernandes, mas pergunto eu quem mandou
Sezefredo, senão Canabarro a cujas ordens estava o Tenente-Coronel?
A parte do Tenente-Coronel Sezefredo, de 27 de junho, prova que razão
tinham os seus chefes para nele confiarem.
Este fato de Botuí, que o nobre Ministro há de permitir que eu considere
glorioso. como o fato que cito no meu requerimento, que obrigou os paraguaios a
retrocederem para Uruguaiana; este fato prova exuberantemente que Canabarro fez
tudo quanto era possível dentro das recomendações que tinha; foi assim que ficou
o inimigo sem mantimento, e perdeu 400 homens no Botuí.
O Sr. Ministro da Guerra - Só 126 homens.
O SR. OTTONI - Parece que sim, 126 homens somente perdeu o inimigo
em Botuí. mas já vê V. Exa. que para o General que não tinha ordem de arriscar
combate decisivo. quando as suas idéias eram só embaraçar a passagem do inimigo,
fazer sobre ele uma sortida em que mataran1 de uma vez 126 homens, não é deixar
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passar desembaraçadamente, como o nobre Ministro disse na sua portaria, e hoje
repetiu no seu discurso, ,o inimigo desde S. Borja até Uruguaiana. O nobre Ministro
continua as suas injustiças contra os oficiais que mais relevantes serviços fizeram
durante a invasão.
Sr. Presidente, a hora está dada, e como V. Exa. teve a bondade de informar-me que poderei pedir a palavra segunda vez, completarei então algumas respostas que ainda fico a dever ao nobre Ministro.
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PROBLEMAS DO BANCO DO BRASIL

Sessão de 26 de abril de 1866
O SR. OTTONl - Sr. Presidente, tenho de mandar à Mesa diversos parágrafos aditivos ao requerimento que se acha em discussão, e as minhas emendas se
referem não somente às caixas filiais do Banco do Brasil como a out!OS pontos que
têm sido trazidos para o debate pelos nobres oradores que me têm precedido na
tribuna.
Começarei lendo as emendas e depois as justificarei, respondendo a diversos argumentos que me julgo.no dever de tomar em consideração. (Lendo.)

"1? Qual é a soma dos títulos em liquidação das caixas filiais de
Pernambuco e Bahia?
2? Qual é a soma que tem sido creditada a lucros e perdas nas
mesmas caixas, por virtude de falências?
3? Se, na conversão do Banco de Pernambuco em caixa filial do
Banco do Brasil, foi baldeada para a caixa filial a carteira do Banco convertido pelo seu valor nominal.
4? Cópia da ata que conste a elevação a 20.000:000$ do crédito
concedido a Antonio José Alves Souto e Comp.
5? Quaisquer representações que possa ter feito a diretoria do
Banco do Brasil, no último triênio, acerca da emissão do mesmo
banco."
V. Exa. compreende que, tendo eu servido como diretor do Banco do
Brasil em .diversos qüinqüênios, e sendo atualmente fiscal nomeado pelos acionistas,
devo dar algumas explicações ao Senado a respeito da gestão daquele estabelecimento, especialmente quando sou chamado ao debate pelo meu ilustre colega,
digno Senador por S. Paulo, que foi ultimamente Ministro da Fazenda e é atual
diretor do Banco do Brasil. S. Exa. declarou que somente se encarregava de explicar
e justificar o procedimento da diretoria nos últimos dois anos, não se fazendo cargo
de tomar em consideração as administrações anteriores e deixando supor, sem
dúvida contra sua intenção, que não se faz solidário com elas.
Ora, a parte principal em que me pode caber responsabilidade pela administração do Banco do Brasil é justamente anterior à época a que se referiu o nobre
Senador, apesar de que, quando sobreveio a crise, não havia terminado ainda o meu
tempo de exercício como diretor do Banco do Brasil no último qüinqüênio. Mas é
sabido que no ano de 1865 quase nenhuma parte tomei nos trabalhos do estabelecimento, em razão dos meus notórios incômodos de saúde. Tive a honra de servir
na diretoria no primeiro qüinqüênio, durante cerca de um ano, justamente o ano
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de 1854, tendo-me retirado do banco em 26 de fevereiro de Ü35 5 e depois da elo
minha demissão no 1? qüinqüênio, tendo sido depois novamente eleito em 1861.
Não tenho, porém, o menor escrúpulo de tomar a mim a responsabilidade dos
atos da diretoria·em todo o tempo que servi, e, mesmo se acaso fossem individualizados os fatos, me honraria de ser órgão dos meus ilustres colegas, para explicar
as deliberações da diretoria, muitas mesmo que não tiveram o meu voto, mas que,
estou certo, foram tomadas na intenção, no espírito de bem servir aos acionistas
e ao país.
O nobre autor do requerimento, discutindo largamente sobre a gestão
do banco, alegou - e começo por este tópico, porque me pareceu um dos mais
importantes do discurso do nobre Senador pela província do Pará, meu amigo;
é o tópico, em que S. Exa. deu como inteiramente arruinados ou estragados (é a
sua frase) os capitais confiados ao Banco do Brasil. O nobre Senador procurou
demonstrar esta proposição, lendo um balancete do mês de março último, e
entendeu que, mencionando-se àli apenas como saldo a favor dos acionistas uma
soma de cerca de 6,000:000$, daí podia concluir que o capital estava estragado.
Mas o meu nobre amigo não tomou em consideração que no ativo do banco estão
compreenqides, porque aí estão empregados, especialmente nos títulos de .carteira
e em outras verbas do ativo, os valores represéútados pelas entradas dos acionistas.
Por conseguinte, se o banco tem um ativo com que pode fazer face ao seu passivo,
se neste ativo está computado o dinheiro dos acionista.s, já se vê que do balanço
que tal diz não se pode concluir que o capital esteja estragado. É necessário que
o nobre Senador prove que nesse ativo, especialmente na carteira, não se poderá
encontrar o capital dos acionistas.
Digo especialmente na carteira, porque no ativo figuram vinte e dois mil
e tantos contos em ouro, prata e notas" do governo, que fazem o fundo disponível
da caixa matriz e das caixas filiais; figuram em cambiais remetidas para Londres e
que podem ser transformadas em ouro, que de um mês para outro, talvez de uma
semana para outra, possam estar recolhidos à caixa mais de 2,000:000$. Aí temos,
portanto, cerca de 25,000:000$ em moeda de ouro, prata e notas do governo.
O governo deve ao banco 11,000:000$ de notas resgatadas, outros
11,000:000$ de bilhétes do tesouro que o banco descontou. Por conseqüência, aí
temos dinheiro descontado, ou prontamente realizável, 25 com 22, 47,000:000$.
Nestes 4 7,000:000$ do ativo cuido que não há desconto possível.
Temos mais a carteira. O total da carteira do banco é de cerca de
80,000:000$. O que o banco deve, fora o dinheiro dos acionistas, são os
80,000:000$ que estão em circulação. Abatendo na circulação os 4 7;000:000$,
deve o banco, de notas em circulação, 33,000:000$, e para o pagamento dessa
quantia possui a sua carteira 80,000:000$, além de alguns milhares de contos
de diversos itens do ativo que não menciono; por exemplo, o fundo de reserva de
3,200:000$. Já vê o Senado que para estar estragado o capital dos acionistas era
preciso que nos 80,000:000$ da carteira não se apurasse nem metade. Se acaso o
nobre Senador entende que tais serão as conseqüências, mesmo de uma liquidação
imediata, e acredito que assim teme, visto que trouxe o paralelo do antigo e primeiro Banco do Brasil que tão ruinoso foi para seus acionistas, eu pediria ao nobre
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Senador para reconsiderar a questão, fazendo-me a honra de atender as informações
que vou dar ao Senado e que podem ser facilmente verificadas.
Na atual carteira da caixa matriz, ainda 1865, eu -ouvi a colegas, que conhecem especialmente a praça do Rio de Janeiro, que o prejuízo não podia em caso
algum elevar-se a 5,000:000$. Alguns sustentavam com bons argumentos que não
chegaria a 3,000:000$. Ora, 3,200:000$ diz o balancete, que o nobre Senador
citou, que já existem em fundo de reserva; por conseguinte esse fundo de reserva
fará face à maior parte do prejuízo existente, mesmo que o banco se liquidasse
agora. Como, porém, o fundo de reserva tende a elevar-se, porque o rendimento
do banco tem sido considerável e a diretoria está inibida de fazer dividendos de mais
de 12%, segue-se que, assim, todo o capital primitivamente entrado, em pouco
tempo estará seguro.
Disse-se que o banco tem sido prejudicial ao governo, à praça e aos acionistas.
É manifesto que o governo tem achado um auxiliar poderoso no Banco do
Brasil, que lhe tem sempre fornecido todos quantos recursos o governo exige.
À praça talvez o auxílio tenha ido além do que é devido; mas que muitas
crises, antes da de setembro de 1864, se evitaram pelo auxi1io do Banco do Brasil é
o que está na consciência pública.
Quanto aos acionistas, já mostrei que o seu capital não está estragado,
como o nobre Senador afirmou; e acrescentarei que esse capital intato ou ligeiramente entamado, como atualmente se acha, já produziu uma compensação, que
talvez o tenho amortizado completamente, quero dizer, ainda que os acionistas do
Banco do Brasil nada tivessem de perceber atualmente, já meteram o seu capital na
algibeira. Para provar esta última proposição, bastará recorrer ao inquérito da comissão nomeada pelo Ministério da Fazenda, cujo relatório foi distribuído na Casa
este ano; aí se vê que só do 1? de janeiro de 1860 a janeiro de 1865, se acionistas
receberam dividendos no valor de 12,782:840$, se pois, que os dividendos anteriores foram ainda mais vantajosos, segue-se que os acionistas não têm perdido
tanto como o nobre Senador supôs.
Não fazendo conta dos juros compostos, só em cinco anos receberam
12,702.840$, nos cinco anos anteriores ... não recorri às tabelas, mas me parece
que a renda não foi menor porque, por exemplo, no ano de 1856, houve dividendo
de mais de 12%, e por esta ocasião ponderarei não ser exata a asseveração de que
tenham sido magros os dividendos percebidos pelos acionistas. Os documentos que
eu pude consultar foram os que estão anexos ao relatório da Comissão de Inquérito; aí vêm detalhadamente os dividendos relativos aos anos a que já me referi, na
importância de 11,782:840$, o que corresponde, durante o qüinqüênio, a uma
renda de 48,15% do seu capital, isto é, mais de 9% ao ano.
O termo médio dos anos anteriores é sem dúvida maior, porque o movimento do banco foi considerável nos primeiros anos: teve a emissão tripla e o capital era muito menor, porque as entradas não estavam feitas, e, sendo o movimento da carteira mais acelerado, mais importante, tanto que justificou a emissão
tríplice que então foi concedida, não é possível que os acionistas tirassem somente
9%. Por conseguinte, afirmo que há manifesto engano da parte do nobre Senador,
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quando diz que nem 8%, termo médio, poderiam ter tirado de seus capitais os
acionistas.
O Sr. Souza Franco- Eu disse 10%.
O SR. OTTONI - Então ouvi mal, e os dados de V. Exa. atuam no mesmo
sentido em que estou argumentando. Se os acionistas tiraram 10% em 10 anos
(aceito o algarismo que V. Exa. dá), já se vê que, se tivessem feito um fundo de
reserva de 2%, teriam já, além dos juros de 8%, compensação sobeja, mesmo para
o caso de perda desse capital, que, aliás, está garantido.
Aqui se tem dito, e ainda hoje se afirmou, que o Banco do Brasil tem
usado e abusado da sua emissão. Isto era uma proposição que se não podia soltar
na Casa sem as provas necessárias, e eu vou demonstrar ao Senado que, em vez de
ter abusado, o Banco do Brasil tem sido cauteloso em não se afastar das regras
estabelecidas para a emissão. Falo diante de respeitáveis colegas que têm presidido
aquele estabelecimento; todos eles poderão informar ao Senado se havia ou não o
maior cuidado, o maior zelo em todos, ao menos em muitos dos diretores, para
fiscalizarem se a comissão de descontos gastava ou empregava além dos limites da
emissão autorizada. Nos primeiros tempos e ainda nos últimos, tanto no primeiro
qüinqüênio como no terceiro, em que servi, mais de uma vez, quase diariamente,
a mesa da Comissão de descontos era rodeada por colegas que não estavam de
serviço e que examinavam constantemente o livro da emissão e fundo disponível,
para verificar se a emissão estava ou não dentro dos limites traçados pela lei da Casa
e pela autorização do governo de acordo com essa lei.
Modernarnente tinha o banco e ainda conserva a autorização para a
emissão tripla. Ora, possuindo o banco, como eu já .disse, vinte e dois mil e tantos
contos em ouro, prata e moeda corrente, e tendo mais de 2,000:000$, que podem
de uma semana para outra chegar em troco de cambiais mandados para a Europa,
aqui estão 25,000:000$, cujo triplo são 75,000:000$. Na forma dos estatutos,
explicados mais de uma vez por atos do governo, ao triplo se tem de aumentar
ainda uma emissão igual ao valor das notas resgatadas; são mais 11,000:000$. Aí
temos, pois, autorização para uma emissão de 86,000:000$, muito além da que
calculou, em termos restritos, o nobre Senador, vice-presidente do banco.
Estes algarismos provam que as circunstâncias do banco não são tão assus~
tadoras que não possamos esperar que ele, dentro de pouco tempo, volte a convertibilidade da~ suas notas em ouro, restringindo-se à emissão dupla.
E, na verdade, pois que 25,000:000$ de fundo disponível, supondo só
emissão dupla, dão 50.000:000$, e pois que o governo deve ao banco em bilhetes
do tesouro 11,000:000$; está claro que, pagos esses 11.000:000$ e retirados da
circulação, ficam 69,000:000$ de emissão.
Ora, a quantia de 69,000:000$ com um pequeno reforço no fundo disponível, de sorte que fiquemos no limite do duplo, pode manter-se na circulação sem
prejuízo da convertibilidade.
Arriscarei uma proposição que me ocorreu de ontem para hoje, mas que
não está convenientemente estudada: pareceu-me que o governo poderia facil911

mente pagar em ouro o que deve ao banco. Deste modo, o banco tem em Londres
um grande crédito aberto e garantido pelo governo para importar metais; tem usado
largamente deste crédito para sustentar convenientemente o seu fundo disponível
e fazer frente ao troco das notas, como o tem feito. Pois bem, achava eu que seria
muito fácil que o governo negociasse com o banco, para que este imporfasse metais,
por virtude daquele crédito, aplicando-se o ouro importado para pagamento da
dívida do governo. Serão alguns milhares de contos da dívida flutuante que o governo estudará o modo de resgatar, e, como o banco tem um contratei que lhe garante um prazo suficiente para remeter cambiais com que se pague ao Union Bank
de Londres as remessas de ouro que nos faz, pode o banço auxiliar o governo a
importar ouro com que o mesmo governo pague o que deve ao banco e ficar pagando, ao menos por algum tempo, um juro menor do que aquele que paga atualmente. O banco importa o ouro e credita na conta do governo. O governo oportunamente manda as cambiais para pagamento. Ofereço este expediente à gonsideração do governo, se acaso quiser fazer-me a honra de atender. Mas cuido que a
matéria não é julgada tão importante que convidasse algum dos nobres Ministros
a assistir a esta discussão; não vejo nenhum na Casa.
Eu disse que havia injustiça nessa proposição, que se tem repetido por
vezes, de que o banco tem usado e abusado da sua emissão. A respeito da atualidade acabo de dizer alguma coisa, e, quanto ao passado, comemorarei o que
ocorreu em 1863.
O governo tinha anunciado ao banco por intermédio do seu presidente,
que dentro de pouco tempo precisaria de um empréstimo de 3,000:000$, se me
não engano. Imediatamente que esta comunicação foi feita à dirett>ria pelo seu
presidente, em sessão, ponderou-se que havia apenas uma margem de dois mil
contos de emissão de que o banco pudesse usar; que, assim, somente se poderia
facilitar os descontos ao governo, se lhe fosse dada autorização para emitir Q triplo.
O presidente do banco anunciou que não poderia haver dúvida; isto consta das
atas; e efetivamente veio, em 28 de fevereiro de 1863, um decreto, concedendo
o triplo, mas acompanhado de cláusulas que pareceram extremamente onerosas
à diretoria do banco, e por isso ela representou mui respeitosamente ao governo,
declarando que com aquelas cláusulas, não podia aceitar o favor do triplo da
emissão que se lhe concedia por esse decreto.
Estavam as caias neste ponto, quando apareceu nos jornais a notí(:ia de
que o governo havia indeferido a pretensão da diretoria, pedindo o triplo, o ~ue
colocava a diretoria em uma posição desvantajosa, visto como não dava a exposição
dos fatos como se tinham passado, porquanto a diretoria, se pediu o triplo, foi
porque o seu presidente lhe comunicou, da parte do governo, que este precisava de
usar do seu crédito no estabelecimento. "Estamos prontos a franqueá-lo, dissemos,
mas só o podemos fazer se o governo conceder o triplo." Isto não é requerer o triplo, são condições que estavam ditadas pela natureza das coisas, pela lei e pelas
circunstâncias do banco.
Quando se publicou este indeferimento, foram propostos. diverso~ alvitres,
e eu, por exemplo, como consta das atas, fiz a seguinte

912

INDICAÇÃO

"Que se declare ao governo que a diretoria fica inteirada, segundo o
aviso datado de hoje e decreto que o acompanhou, estar revogado o decreto de 28 de fevereiro deste ano, pelo qual foi concedido elevar ao
triplo do seu fundo disponível a emissão de suas notas, mas que nesta
ocasião se exponha com franqueza e lealdade o estado atual da emissão
e as causas que para isso contribuíram, referindo:
Que atualmente, isto é, no último dia útil, o fundo disponível da
caixa matriz e das duas caixas ftliais de Minas e São Paulo eleva-se à
soma de 7,326:000$; que, em conseqüência, a emissão ordinária, na
forma do art. I6, § I?, só pode elevar-se a 14,652:000$ e mais
7.326:000$ de emissão adicional por conta dos 10,000:000$ de notas
resgatadas, isto é, ao todo, nas caixas, matriz e filiais de Minas e São
Paulo, 21,978:000$.
Que, no entanto, a emissão da caixa matriz, por si somente, eleva-se a
20,624:000$ e as das caixas ftliais de Minas e São Paulo a 5,282:000$,
ou, ao todo, 25,903:000$.
Que, portanto, à primeira vista, acha-se a emissão de 3.935:000$ além ·
das raias legais, na hipótese do duplo; que, no entanto, a dir~tciria.está
longe de poder aceitar qualquer censura pelo fato, porque todo ele
pertence ao governo.
Que, para demonstrar o que se acaba de articular, se comemore que
em dias de dezembro achava-se a emissão muito aquém do limite legal,
resolvida a diretoria a manter-se dentro da legalidade, e estando a. emissão da caixa matriz, conjuntamente com as das caixas filiais de São
Paulo e Minas, em 25,000:000$, mais ou menos, e nos limites do
fundo disponível.
Que, para conservar-se na mesma posição, a caixa ftlial da Bahia,
cujo fundo disponível escasseava, a diretoria resolveu enviar-lhe
I 00,000 libras esterlinas.
Que, nestas circunstâncias, o conselheiro presidente do banco, em
sessão da diretoria (cuja ata deve ser remetida), participou ao banco
que o tesouro tinha necessidade, no fim do mês de dezembro e princípio do de janeiro, de obter da diretoria um empréstimo de cerca de
3,000:000$, e que a diretoria, em resposta, autorizou o seu presidente
para ponderar ao governo que, tendo apenas a emissão da caixa matriz
a margem de pouco mais de 2,000:000$, não era possível, sem contrair
o desconto dos efeitos do comércio, fazer o empréstimo ao governo,
salvo se o mesmo governo concedesse ao banco a faculdade contida no
art. 63 dos estatutos.
Que, na sessão imediata, o Sr. conselheiro presidente declarou à diretoria (cópia da ata) que o governo concedia a emissão tripla, e que o
decreto viria em poucos dias, e que a indicação fora ao Conselho de
Estado por mera formalidade, e que isto declarava autorizado pelo
governo,
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Que, à vista desta concessão, a diretoria, de acordo com o delegado
do governo, deixou de expedir as 100,000 libras em ouro, destinadas
a reforçar o fundo disponível da caixa filial da Bahia, e à diretoria desta
caixa filial e também a de Pernambuco comunicou a recente deliberação
do governo imperial, autorizando a emitir na razão do triplo
·
(documento), procedendo com a maior circunspecção.
Que as caixas filiais da Bahia e Pernambuco usaram da faculdade
concedida, e efetivamente elevaram sua emissão, saindo dos limites
legais, na importância de Rs ...
Que, porém, a diretoria conservou a emissão da caixa matriz e das
filiais de Minas e São Paulo dentro dos limites ordinários do duplo, e
que neste estado de coisas, quando recebeu o aviso da data de hoje, que
indeferiu a suposta pretensão do triplo, para repor a emissão no estado
normal, só teve de considerar as caixas filiais da Bahia e de Pernambuco.
Que, no entanto, não deixou de descontar ao governo todas as quan_tias que foram solicitadas para pagamento das letras do mesmo governo,
que se iam vencendo sucessivamente.
Que, porém, ocorrendo diminuir o fundo disponível, em razão do
escoamento de algum ouro que nesta época do ano é sempre atraído
pela maior atividade do comércio do Rio da Prata, mas que dentro de
poucos meses reflui para esta praça, achou-se o banco em perigo de ir
a emissão acima do limite legal, e, aumentando a demanda de descontQs, a diretoria, em data de ... do mês passado (documento), expôs a
sitUação ao governo imperial, pedindo conselho e lembrando que
talve~ fosse ocasião de reconsiderar-se a idéia rejeitada da concessão
do triplo, estando, porém, a diretoria tão firmemente deliberada a
conservar-se na estrita legalidade, como o demonstra a proposta de
um dos seus membros que então aprovou. (Documento.)
Que, em resposta, foi expedido o decreto de 28 de fevereiro, sobre
o qual a diretoria fez as ponderações constantes do ofício de ... do
corrente mês, e que, segundo consta da ata aprovada na data de hoje,
havendo a comissão de descontos excedido o crédito votado na mesma,
entre outros motivos, porque teve de descontar do governo a soma de ...
e saindo-se por esse motivo do limite legal, na hipótese da emissão
dupla, a diretoria somente aprovou o procedimento da comissão de
descontos, depois que o conselheiro presidente declarou que a concessão do triplo estava em vigor, enquanto não fosse revogado o respectivo decreto, apesar de não havê-lo a diretoria admitido, certo de que a
diretoria do banco procurará conciliar os interesses dos acionistas com
os do país, cooperando no que estiver de sua parte com o governo
imperial."
Ora, o teor dos fatos comemorados nesta resposta, que propus se desse ao
governo, prova que naquela época a diretoria procurava ater-se, como se tem sempre
atido à estrita legalidade, e que por conseguinte é manifestamente injusta a acusação que se faz à mesma diretoria de ter usado e abusado do direito de emissão.
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O meu nobre amigo falou (disseram aos jornais, eu não ouvi) em arranjos
pessoais, referindo-se à diretoria do Banco do Brasil, mas retificou ontem o seu dito,
declarando que somente tinha falado em concessões pessoais.

O Sr. Souza Franco - Não falei nisso aqui; são palavras que se acham no
parecer que dei como Conselheiro de Estado.
O SR. OTTONI- Houve uma reclamação da parte de dois colegas meus no
banco, reclamação a que eu estou longe de querer acompanhar, porque aí o meu
nobre amigo é tratado com manifesta injustiça, se supõe mesmo que ele disse mais
do que na realidade tinha querido dizer; mas, mesmo limitada, como eu suponho
estar a proposição do meu nobre amigo, ela exige algumas explicações.
Sr. Presidente, eu não duvido que tenha havido demasiada benevolência
em concessões de conc.ordatas pelo Banco do Brasil, mas é preciso atender-se a um
antigo rifão que há na praça do Rio de Janeiro: aqui só paga quem quer pagar;
as liquidações judiciárias, complicadas pela chicana, de ordinário colocam os credores, que recorrem a este meio para efetuar suas cobranças, em pior posição do
que fazendo a pior concordata.
A regra no Banco do Brasil, não digo a regra geral porque há exceções,
mas no maior número de casos o banco acompanha aos outros credores, quando
fazem concordatas e concessões aos seus devedores; este é que é o fato; mas daqui
a arranjos pessoais a distância é considerável.
'
Eu não sei que nenhum dos meus colegas, diretores do banco, tenha-se
indevidamente aproveitado para locupletar-se da sua posição de diretor do banco.
Pela minha parte, se alguma vez recorri ao Banco do Brasil, levei sempre minha
firma acompanhada da de um dos primeiros, senão primeiro banqueiro desta praça,
os Srs. Mauá Mac Gregor & Comp., e como hoje, felizmente, não devo ao banco a
mais pequenina soma, posso falar desassombrado.
Diretor em dois qüinqüênios, permita o Senado que eu me declare fora
inteiramente do alcance da censura que está nas palavras a que me estou referindo.
Minha firma nunca entrou no banco senão protegida por firmas coobrigadas,
maiores de toda a exceção. Exprimindo-me deste modo, eu não quero dizer que
esteja em melhor posição do que meus colegas, mas fui sempre tão cauteloso a este
respeito que, achando-se em circunstâncias melindrosas uma dessas gazetas que
hoje, por estarem ao serviço do governo, me desconsideram e às pessoas com quem
vivo na mais feliz solidariedade, e mandando pedir ao banco alguns contos de réis,
eu só apresentei a letra na mesa dos descontos, depois que a endossei com minha
firma, ainda reforçada pela de um distinto banqueiro.
Como este caso, que cito em minha defesa, podia citar análogos de outros
colegas; e creio que mais de um exemplo eu poderia citar de diretores que se consideram obrigados por virtude de informações dadas e comissão de descontos.
Por conseguinte, me parece que a diretoria do banco em sua generalidade
não merece as censuras que o meu nobre amigo lhe irrogou.

O Sr. Souza Franco- Em sua generalidade, admito.
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O SR. OTTONI - Não conheço a exceção.
O Sr. Souza Franco- Então diga- na totalidade:, defenda a todos.
O SR. OTTONI- Defendo a todos, porque a respeito de nenhum conheço
fatos que justifiquem as palavras do meu nobre amigo; portanto, peço fatos.
O Sr. Souza Franco - Contra a generalidade eu não podia falar.
O SR. OTTONI - Nem a maioria salvou.
O Sr. Souza Franco - Salvo.
O SR. OTTONI -- Estimo esta declaração, já alcancei muito, pois que o
nobre Senador faz justiça à maioria; se bem que assim não faz justiça completa,
como poderia fazer.
O Sr. Souza Franco- Faço.
O SR. OTTONI - Mas disse o nobre Senador: "Dão-se somas fabulosas,
não há cadastro." Sr. Presidente, com o mesmo cuidado com que se procurou
sempre no banco verificar os limites da emissão, com este mesmo cuidado se procura, direi antes, se procurava (explicarei a razão do pretérito imperfeito), se procurava sempre, enquanto ali servi no 1? e 2? qüinqüênio, aquilatar se as firmas
que vinham a desconto estavam comprometidas por uma quantia superior ao
crédito que lhes concedia o cadastro. Esta foi a regra geral até a crise de setembro;
sempre que um indivíduo qualquer, por causa de um movimento maior de suas
transações, tinha precisão de um crédito especial, a comissão de desconto vinha
solicitá-lo da diretoria. É certo que poucos foram até 1865 os créditos especiais
concedidos a diversas casas. Mas em 1865 o Senado compreende que o banco,
procurando deter a torrente que ameaçava tudo submergir, não podia ater-se à
estrita legalidade; efetivamente excederam-se os créditos concedidos no cadastro.
Eu estava ausente, na província de Minas, durante o cataclisma; o áno
passado cuido que somente uma ou duas semanas servi na comissão de descontos,
e, mesmo estando a findar o meu tempo de exercício, é natural que eu procurasse
louvar-me em meus colegas responsáveis pela nova situação. Assim o fiz tomando
na mesa dos descontos a responsabilidade do aumento de crédito que a muitos
se havia estendido, porque circunstâncias imperiosas o haviam reclamado; mas
tanto acreditei que era isso um grande mal que, entrando para o Ministério o meu
nobre amigo, então presidente do banco e hoje vice-presidente, cuido que demissionário e passando eu a servir de presidente, como diretor mais antigo, procurei
logo entender-me com S. Exa. a respeito do estado anômalo. em que se achava o
estabelecimento.
S. Exa. abundou em minhas idéias que era preciso do melhor modo possível entrar na legalidade; e eu depois de inspirar-me com os conselhos do nobre
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Senador, fiz a seguinte proposta, que se acha na ata da sessão de 30 de maio de
1865, por mim presidida. (Lendo.)
"Extraído da ata de 30 de maio de 1865. O Sr. Presidente, cha·
mando a atenç:ão da diretoria do banco, pondera que, desde a crise
de setembro até esta data, tem o banco vivido fora da lei, em vista das
circunstâncias extraordinárias em que desde essa época tem estado a
praça; que lhe parecia, porém, chegado o momento de ir o banco
procurando entrar de novo dentro do regime legal, porque a continua·
.ção da marcha que até aqui tem seguido o banco, se lhe antolhava
cheia de perigos, e para evitá-los, e ir o banco entrando no estado
normal, apresenta a seguinte indicação:
Proponho que se dê por muito recomendado à comissão de des·
contos:
19 Que o cadastro seja rigorosamente guardado em relação às
firmas cuja responsabilidade não exceda ao crédito que lhes está decre·
ta do.
29 Que a respeüo das firmas cuja responsabilidade exceder o cré·
dito do cadastro, em cada semana, a comissão de descontos reduza 5%,
ao menos nas reformas e substituições de letras que conceder, até que
todas as firmas reentrem na escala que lhes está marcada no livro do
cadastro.
39 Que a comiss1io de cadastro seja convidada para dar seu parecer
sobre o quantum do crédito que se pode deixar a cada uma das firmas
que tenham excedido os seus créditos. - T. B. Ottoni."
Suscitou-se sobre esta minha proposta algum debate na diretoria; mas
nenhum dos diretores desconhecia a gravidade .das circunstâncias e todos se pronun·
ciaram com o maior interesse pela necessidade de se adotarem meios que regulari·
zassem a marcha do estabelecimento; o estudo da matéria foi recomendado a uma
comissão especial, encarregando-me no entanto a diretoria de entender-me com o
Sr. ex-Ministro da Fazenda. Estou autorizado por S. Exa. para ler a confidencial
que lhe dirigi, e a resposta de S. Exa. Aí vai a minha confidencial: (Lendo)
"limo. e Exmo. Sr. Sabe V. Exa., de conhecimento próprio, que as
operações de desconto neste banco estão, desde a última crise, .sob a
garantia única do critério e bom senso de cada uma das comissões
semanais que governam o estabelecimento.
Suspensas, por geral acordo, as regras que graduam o crédito das
diversas firmas, a lei é o arbítrio das comissões de descontos.
É o arbítrio, como sói acontecer, ainda delegado aos mais idôneos,
produz de presente, se não me engano, os seus habituais resultados.
Temo que se aparecer uma nova crise o banco não possa resistir-lhe,
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nem mesmo continuada indefinidamente a perigosa faculdade de
emitir papel sem obrigação de pagá-lo a vista.

Sabe V. Exa. que esta casa bancária me merece a maior confiança,
não só porque suponho ser avultado o seu capital social, como em razão
das garantias que dão os haveres dos sócios solidariamente responsáveis,
e a honestidade e perspicácia dos gerentes. Mas assusta-me a apreciação
das firmas coobrigadas, algumas das quais o estão por quantias manifesta e exageradamente superiores aos seus recursos.
E o pior é que no mesmo caso estão muitas firmas coobrigadas com
casas bancárias que estão longe de oferecer as garantias daquela a que
principalmente me acabo de referir.
V. Exa. naturalmente verificou pelos: livros das responsabilidades e
do cadastro, que firmas cujo crédito não passa de 100:000$, segundo
o cadastro, figuram nas responsabilidades como devedoras de milhares
de contos. Não cito nomes; V. Exa. os conhece melhor do que eu.
Em tão crítica circunstância, de acordo com o que verbalmente
expus a V. Exa., e que me pareceu n~fo desmerecer da aprovação de
V. Exa., fiz, na diretoria, a proposta de que envio a cópia inclusa. Esta
proposta, depois de fortemente impugnada, mas impugnada na melhor
intenção por alguns colegas meus, esttí sujeita ao exame da comissão
de cadastro.
E autorizado pela diretoria para de tudo informar confidencialmente a V. Exa., assim o cumpro, pedindo especialmente para mim, na
qualidade de Vice-Presidente, na forma dos estatutos, conselho e instruções sobre tão melindroso assunto.
Deus guarde a V. Exa_ muitos anos. Banco do Brasil 3 de junho de
1865. limo. e Exmo. Sr. Senador José Pedro Dias de Carvalho, muito
digno Ministro da Fazenda e Presidente do Tesouro Nacional Theophilo ·Benedito Otton1, diretor servindo de Presidente do Banco
do Brasil."
A resposta foi nestes termos:
"Confidencial. Ilmo. e Exmo. Sr. Tenho presente a confidencial de
V. Exa., datada de ontem, na qual resumidamente me expõe o estado
atual do Banco do Brasil e as medidas que V. Exa. indicou para que ele
entre na senda que os estatutos lhe traçaram e como o exigem a conveniência e segurança daquele estabelecimento.
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Conhecendo de perto tudo quanto V. Exa. relata, por isso que há
mui poucos dias deixei eu de tomar parte na administração do Banco,
colocado em uma posição que me impõe o rigoroso dever de velar
sobre a sorte presente e futura de um estabelecimento a que estão
ligadas a fortuna pública e a particular, eu não posso desconhecer que
é preciso dar passos para sair do estado a que nos arrastou a crise de
setembro do ano passado; e foi por isso que apoiei com o meu assentimento as palavras de V. Exa. no sentido da moção que foi apresentada
à diretoria, e quero acreditar que todos os seus membros estão animados dos mesmos desejos que qualquer de nós, e que toda a dificuldade se encontrará no modo prático de realizar o pensan1ento
iniciado.
Considerando, portanto, o que parece melhor nas atuais circunstâncias para não causar abalo nas pessoas que têm avultadas transações no
banco, eu direi que me parece prudente fixar desde já ocadastro, para
que se conheça cada firma, que crédito deve ter regularmente; e, assentada esta base, avisar a todos aqueles cujos créditos ficarem além dos
limites para que os reduzam à quota marcada, parecendo-me que o
quantum arbitrado por V. Exa. é o mais favorável que pode estabelecer-se.
Lembraria ainda que, visto não estarmos no estado normal, se poderia fazer o que outras vezes tem feito o banco, isto é, para as firmas
bem conceituadas, e que só pela necessidade das circunstâncias alargavam a espera de suas transações, se estabelecesse, além do crédito do
cadastro, mais uma soma razoável por tempo determinado, para que
tais firmas possam entrar no primeiro limite; o que feito convirá então
exigir a redução das quantias excedentes.
Se é certo que a redução de 5% é a mais favorável para aqueles que
pouco devem, essa mesma redução poderia causar embaraços se fosse
exigida de pronto para os que têm grandes empenhos; e, como o banco
em todas as ocasiões que há recorrido a este meio intima a seus devedores na reforma de letras o modo como devem ser solvidas em seu
vencimento, a prudência aconselha que se não afaste agora desta regra.
Eis o que posso dizer a V. Exa., falando sob o título desta carta, e a
quem como eu, ou melhor do que eu, sabe como se pode proceder
quando se chega ao estado de todos nós conhecido.
Deus guarde a V. Exa. Rio de Janeiro, 4 de junho de 1865.- Ilmo.
e Exmo. Sr. Theophilo Benedito Ottoni. - José Pedro Dias de Carvalho."
Na leitura que acabo de fazer suprimi algum parágrafo que se refere a algarismos de uma ou outra casa comercial, mas tudo pode ser lido pelo nobre autor
do requerimento, ou por qualquer dos nobres Senadores que o queira.
Assim, aconselhado pelo nobre ex-Mi..1istro da Fazenda, aceitei as modificações que por uma comissão da casa foram propostas à indicação a que se refere a
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correspondência que acabo de ler. E por essa minha proposta, assim modificada,
ficou regulado o cadastro do estabelecimento, sendo alterado para mais em muitos
casos; mas, enfim, havia lei e as novas regras estabelecidas entraram em execução.
Tem havido, cuido eu, as exceções reclamadas pela dura necessidade da
época, mas em geral se tem feito redução no débito dos devedores, cuja responsabilidade excedia o crédito do cadastro, reduzindo-se sucessivamente as dívidas pelo
modo prescrito na minha proposta.
Por conseguinte, já vê o nobre Senador que não foi justo quando asseverou
que não havia cadastro, que se davam somas enormes a bel-prazer. Suspendeu-se o
cadastro somente, como eu já disse, durante a crise, em circunstâncias que, se o
no,bre Senador fosse diretor .do banco, naturalmente não fecharia os cordões da
bolsa desse estabelecimento, seria fácil em alargá-los, saltando por cima do cadastro.
Eu, se cá estivesse, não deixaria de acompanhar meus colegas em muitas coisas fora
do ordinário, vistas as circunstâncias.
Direi, não por falar de mim, mas para defender um amigo a quem tanta
responsabilidade se pretende impor a respeito de tudo quanto sucede no Banco;
falo do nobre ex-Ministro da Fazenda. Depois que a S. Exa. expus as minhas idéias
para chamar-se o e~tabelecimento ao estado normal, S. Exa. tão de acordo estava
comigo que até me fez a honra de convidar e de insistir comigo para que eu continuasse a governar o estabelecimento como delegado do governo.
O Sr. Dias de Carvalho - Apoiado.

O SR. OTTONI - A S. Exa. respondi que a confiança que eu tinha no
Ministro da Fazenda era toda pessoal e não podia estender-se aos colegas de S. Exa.;
em uma palavra que, fazendo eu parte da oposição, tinha grande pesar por não
poder aceitar a posição com que S. Exa. me queria honrar.
O meu nobre amigo, autor do requerimento, mais de uma vez fez a diretoria, e somente a diretoria, responsável por todos os erros e desvios que possa
ter havido no banco, e, tendo eu chamado também à autoria o governo em todas
as fases na vida do estabelecimento, o nobre Senador recusou deferir a essa minha
exceção, não achando o governo culpado, mas sim e somente a diretoria. O nobre
Senador citou a casa Souto, que em 1857 apenas tinha de crédito 800:000$, e na
ocasião da crise 20,000:000$. ·
Sr. Presidente, a história da casa Antônio José Alves Souto & Comp. é demasiadamente instrutiva e tem muita relação com o Banco do Brasil; mas no procedimento da diretoria do banco a respeito dessa casa, o principal culpado é o governo.
A casa de Antônio José Alves Souto & Comp. já em 1857 sofria embaraços: era uma casa altamente conceituada, sobretudo pela moralidade do banqueiro seu chefe; e devo dizer ao Senado que, apesar da desgraça em que caiu esse
banqueiro, ainda hoje acredito, do mesmo modo por que acreditava em 1857, que
do pouco acerto de suas deliberações foram vítimas os seus credores; mas não de
imoralidade; ainda hoje honro, como honrava em 1857, o caráter do Sr. Souto.
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O Sr. Visconde de Souto é um exemplo vivo do quanto pode o capricho
da fortuna. Não tinha talvez (dói-me falar assim de um homem que comparativamente está hoje na desgraça, mas preciso dizer toda a minha opinião) a precisa
aptidão intelectual e os estudos necessários para dirigir uma casa tão colossal. Começou como simples caixeiro; ativo, pontual, merecendo a confiança de seus amos
e de todos com quem tratava, dentro em pouco achou-se associarlo a uma casa
respeitável desta praça. A fortuna como que para mais escarnecer daquela vítima
esmerou-se em elevá-la. Nos primeiros anos, principalmente, os negócios da casa
correram com uma prosperidade extraordinária. O dinheiro entrava com tanta
abundância e os descontos produziam tanto, que o Sr. Souto chegou a persuadir-se que, contra todas as Fegras, podia ser banqueiro sem arriscar sua firma. É
público que pagava a intermediários .uma. parte da corretagem de se.us ganhos nos
descontos, para esses intermediários endossarem as firmas dos fregueses da casa
quando esta precisava do dinheiro nos bancos.
Correu a roda. Não se pode constantemente contar com os favores da
fortuna; vieram as complicações de 1857 e o banqueiro se considerou perdido;
mas tão justa era a confiança que inspirava que todos procuraram estender-lhe a
mão, os capitalistas, o governo, e ... fiquemos aqui. Que os capitalistas amigos
socorressem o banqueiro honrado que se achava em embaraços, não há reparo
possível; mas o governo! O meu nobre amigo, ilustre autor do requerimento,
que então era Ministro da Fazenda, sentiu como todos os embaraços do Sr. Souto,
e procurou dar-lhe força moral, aparecendo na sua casa, e de alguma maneira
tranqüilizando com a sua presença os credores; já se vê que mesmo o meu nobre
amigo tem uma pequena culpa, se bem que pequena, no crédito extraordinário
que elevou tão alto para depois fazer baquear o banqueiro Souto.
Chegaram os tempos que deviam chegar, os tempos das dificuldades,
o ano de 1863; os embaraços do banqueiro eram manifestos, tinham crescido.
Nada seriam, em 1857, se ele tivesse chamado seus credores, porque podia ter-se
reabilitado em pouco tempo; mas com seis anos de complicações acumuladas, a
situação era desesperada.
A diretoria do Banco do Brasil estava dividida; muitos procuravam escassear ao banqueiro o mais possível os descontos; outros, na melhor intenção, afirmo
ao Senado, vendo que aquela casa estava tão intimamente relacionada com a praça
do Rio de Janeiro, entendiam que haveria um grande cataclisma se a precipitassem;
portanto, na melhor intenção, procuravam auxiliá-la. A responsabilidade da casa já
então se elevava a 14,000:000$.
Era Presidente do Conselho de Ministros o nobre Senador atual Presidente
do Conselho, relacionado até por laços de famHia com o banqueiro Souto; mas não
por este motivo, sem dúvida, e sim por outros mais elevados, como são os motivos
que eu reconheço que dirigem sempre o nobre Presidente do Conselho, julgou que
o governo devia intervir para proteger a casa Souto. O certo é que, participando o
banqueiro que ia abrir falência, porque não se achava habilitado para realizar seus
compromissos, apareceu uma proposta apadrinhada pelo Presidente do banco para
se elevar a 20,000:000$ o crédito da casa, que em bons termos se declarava falida.
Eu e alguns colegas nos opusemos a uma tal pretensão, que enfim passou
por um veto.
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Sete votaram contra o aumento de crédito, oito a favor; eu pretendi ainda
pôr embargos à medida que me parecia desastrosa; ponderei à diretoria que, apesar
de haver ela elevado a 20,000:000$ o crédito do banqueiro Souto, não podia
realizar de modo algum essa sua deliberação, porquanto eu protestava não consentir
na elevação da emissão.
A emissão legal estava quase toda empregada; a diretoria, para alargar os
descontos em favor do banqueiro, precisava do aumento da emissão; portanto, pus
embargos na chancelaria ao ato que elevava o crédito da casa a 20,000:000$ ;mas o
nobre presidente removeu todas as dificuldades e óbjeções, declarando que estava
autorizado pelo governo para dizer à diretoria que, se precisasse de aumentar a
emissão ao triplo para favorecer ao banqueiro que se achava em perigo, nisso não
haveria dúvida.
E efetivamente, Senhores, em aviso que já foi publicado no inquérito do
ano passado, o Ministério da Fazenda declarou que acedia ao pedido do triplo para
o fim exposto. Não tenho aqui presente o aviso, mas os nobres Senadores o terão
lido.
Cuido, Sr. Presidente, que este fato só, este fato importante, culminante
na vida da diretoria do Banco do Brasil, prova que o governo, algumas vezes ao
menos, tem sido o mau anjo que tem transviado a direção daquele estabelecimento.
Bastava que o governo dissesse: "Nego a concessão. do triplo, e a diretoria não
aumentava o crédito de Antonio José Alves Souto & Comp. Mas o fato que está
aqui consignado na ata ... ( *)
"O Sr. Ottoni diz que a diretoria acaba de elevar o crédito de diversas
casas, mas que a diretoria não o pode fazer sem que o governo consinta na elevação
da emissão, em vista do .que o Sr. Presidente diz que pode assegurar que da parte
do governo não haverá a menor dúvida em permitir o aumento da emissão, e que se
julga autorizado pelo Sr. Ministro da Fazenda para fazer esta declaração."
O voto que dei na sessão de 20 de maio, justifiquei-o a 25 com a seguinte
DECLARAÇÃO DE VOTO
"Declaro que votei contra a deliberação da diretoria que elevou a
20,000:000$ o crédito da firma Antonio José Alves Souto & Comp.,
porque subindo a responsabilidade desta firma na última semana a mais
de 14,000:000$, manifestou ela à comissão de descontos não ter mais
letras para oferecer a desconto, havendo a comissão, contra o meu voto,
admitido o expeiliente de tornar letras da casa sobre Londres para poder
fornecer-lhe dinheiro que não achava na praça.
Votei contra o crédito, porque exigindo a diretoria o balanço da
casa, prova este senão insolvabilidade, grandes embaraços, e posição duvidosa em que se acha; porquanto sendo o saldo de pouco mais de
3,000:000$ não pode fazer face aos prejuízos da carteira existente,
(*)
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Extraído da sessão da diretoria do Banco do Brasil de 20 de maio de 1863.

que por confissão da casa não continha na data do balanço efeitos
descontáveis apesar de ali figurar por 6,000:000$, e porque os prejuízos da carteira dos 6,000:000$ têm de avultar ainda pelos que com
toda a segurança provirão da liquidação da sua atual responsabilidade
no banco, e dos que há de ter nos devedores por contas correntes, além
de que a verba das propriedades urbanas têm de sofrer considerável
redução se estão no balanço pelo preço dos seus custos, que foram,
como é público, exagerados. Que, além de tudo, o fato de haverem os
Srs. Souto & Comp. recusado comunicar os nomes dos seus fregueses
deve dores de 16,000:000$ por contas correntes, e de 6,000:000$ por
letras, não era na opm1ao do abaixo assinado próprio para inspirar
confiança. Rio de Janeiro, em 25 de maio de 1863. - Assinado T. B. Ottoni."
Vê-se da declaração acima transcrita que votei contra a elevação do crédito da casa Souto a 20,000:000$.
l? Porque a responsabilidade da casa para com o banco já subia naquela
data a mais de 14,000:000$.
2? Porque na semana antecedente os Srs. Souto & Comp. haviam manifestado à comissão de descontos de que eu fazia parte não possuir na sua carteira
efeitos descontáveis.
3? Porque tão fraca se mostrava a casa que na mesma semana para fazer
dinheiro, que de outro modo não achava na praça, recorrera ao expediente de
sacar sobre Londres, havendo a comissão contra o meu voto tomado essas letras
com o fim de atenuar as dificuldades com que a casa lutava.
4? Porque o balanço da casa, que a diretoria exigiu a meu requerimento,
e lhe foi apresentado, provava senão a insolvabilidade, ao menos grandes embaraços.
5? Porque mostrando o balanço um saldo a favor do ativo no valor de
pouco mais de 3,000:000$, figurava no mesmo balanço 6,000:000$ em efeitos
de carteira que não eram descontáveis; provando-se que não eram descontáveis.
6? Porque a própria casa, segundo está dito no § 3? declarou não ter
letras que pudesse oferecer a desconto, e portanto só o prejuízo na carteira dos
6,000:000$ podia exceder o ativo do balanço.
7? Porque, além do grande prejuízo que assim estava provado que devia
dar a carteira, teria a casa de sofrer ainda outros prejuízos avultados na liquidação
da responsabilidade em que estava como endossante das letras, que com a sua firma
existiam no estabelecimento, no valor de 14,000:000$ mais ou menos.
8? Porque a parcela do ativo relativa às pro;>riedades urbanas (que avultam em milhares de contos) teria de sofrer considerável redução e abatimento, se
aí figuravam pelos seus custos, que, como era público e notório, haviam sido manifestamente exagerados.
9<? Porque, além do grande prejuízo que tinha de provir da carteira de
6,000:000$ composta de efeitos que não eram descontáveis; além da reduçã~ que
tem o valor das propriedades urbanas e p:ejuízo que haviam de dar mms de
14,000:000$ de letras que estavam no banco descontadas com a firma da casa;
923

acresciam as perdas que haviam de provir da liquidação das contas correntes que,
conforme o balanço, se elevavam à soma de 16,000:000$.
10? Porque, finalmente, além de tudo, o fato de haverem os Srs. Souto
& Comp. recusado comunicar à diretoria, como se lhe requisitara, os nomes dos
seus fregueses devedores dos 16,000:000$ por aquele título, não era próprio para
inspirar confiança e justificar o aumento do crédito dotado.
(Nota do Orador)
O Sr. Paranhos - O governo não obrigou, a censura de V. Exa. recai
sobre a diretoria.

O SR. OTTONI - Há de me perdoar, o fato que está consignado na ata,
o fato de trazer o Presidente já na algibeira, por assim me exprimir, a autorizaç.ão
para dizer: "Se precisais recursos para socorrer o banqueiro Souto eu vos dou o
triplo". Este fato demonstra a toda a luz que o crédito dos 20,000:000$ foi insi·
nuado e pedido pelo governo, como afirmei. E depois da leitura da ata, que será
transcrita no meu discurso, estou certo que o nobre Senador não continuará a
impugnar-me,
O Sr. Paranhos - O governo não obrigou a isto; logo, V. Exa. está pro·
vando contra a diretoria do banco.

O SR. OTTONI - Eu ia passar adiante, mas, como o nobre Senador
insiste, vejamos de quem é a culpa principal neste negócio: houve na diretoria
oito votos contra sete.
Ali é sabido, e vozes muito respeitáveis têm aqui asseverado e afirmado
com verdade que o Banco do Brasil precisa do governo, que deve marchar de
acordo com o governo, que deve auxiliar o governo, já se sabe, guardados os devidos
termos. Mas se este é o preceito geral, o que admira que debaixo da pressão das
insinuações do delegado do governo, em respeito à opinião do governo assim já
manifestada, um diretor, um só, cedesse por considerações da ordem destas a que
acabo de me referir; cedesse e votasse a elevação do crédito?
O Sr. Paranhos - Foi a maioria.

O SR. OTTONI - Bastava que um só dos oito votasse contra para não se
conceder a elevação.
O Sr. Paranhos - Mas houve maioria.

O SR. OTTONI - E eu digo que não haveria maioria se o governo não
tivesse feito pressão sobre a diretoria. Por conseqüência o ato pertence todo ao Sr.
Marquês de Olinda, Presidente do Conselho atual, e Presidente do Conselho de
~n t~io.
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O Sr. Paranhos - Não ,apoiado. Se o banco procedeu mal, a culpa é também da diretoria.
O SR. OTTONI - Está bom, concordo com o nobre Senador. O ato é
também da diretoria; mas a imparcialidade há de dizer que a responsabilidade do
Presidente do Conselho, a responsabilidade do governo era maior do que a da
cliretoda.

O Sr. Paranhos - Agora pergunta-se: depois da crise?
O SR. OTTONI - Depois da crise, eu já ...

O Sr. Paranhos - A situação atual data da crise; quando ocorreu a crise a
emissão da caixa central era de 25 ,000:000 $ .
O SR. OTTONI -Faz favor de repetir-me o que acaba de dizer, para eu
poder continuar.

O Sr. Paranhos - A datar da crise, quais são os fatos?
O SR. OTTONI - Dos fatos depo-is da crise já falei. Agora estou apontando a origem da crise; a ongem da crise é esta: tudo quanto veio depois ...

O Sr. Paranhos - Quando sobreveio a crise a emissão da caixa central era
de 25,000:000$.
O SR. OTTONI - ... foram as conseqüências. Já mostrou o meu nobre
amigo, autor do requerimento, e nesta parte vou de acordo com S. Exa., com as
modificações que a minha consciência dita, que o que se seguiu do aumento de
crédito à casa Souto estava transparente. Sobre a ruína da casa não podia mais haver
hesitação depois de 20 de maio de 1863. Daí seguiu-se o que era natural: os mais
inteligentes procuravam fugir do lugar onde havia perigo. O aumento de crédito
serviu para que a casa pudesse pagar os mais felizes e os mais espertos. É o que
sucedeu, sobretudo nas vizinhanças da crise. Firmas que gozavam de muito conceito, porém que ninguém sabia o que ia lá pelos esc'l_ninhos, em ocasião da
refonna, foram substituídas no banco a boas firmas que assim escaparam: há mais
de um exemplo do caso.

O Sr. Souza Franco- E não há arranjos pessoais! ... (Apoiados.)
O SR .. OTTONI - Perdão, se o meu nobre amigo fosse diretor do banco
havia de estar culpado no que chama arranjos pessoais, se assim considera os fatos a
que estou aludindo. Apesar de seus olhos de lince havia de estar compreendido na
censura que ora faz.

O Sr. Souza Franco-- Não, nem V. Exa. está.
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O SR. OTTONI - Estou, alguma coisa dos erros que se apontam há de necessariamente me pertencer também, porque, declaro, eu não conheço a praça; há
muitos anos, é sabido, que não tenho negócio ativo. E ainda mesmo quando tinha
negócio ativo, no tempo da primeira diretoria, muitíssimas vezes me louvei nas
informações dos meus colegas.
Tínhamos então, por exemplo, o tesoureiro que foi do Banco Comercial,
que era um almanaque vivo de toda a praça do Rio de Janeiro. Quem no Banco do
Brasil se não louvava em Francisco Xavier Pereira? Eu me louvava sempre que trabalhava na comissão de descontos: vinha-me uma letra cuja firma não conhecia (e a
respeito de muitas dava-se o caso) e eu apelava, como muitos outros, para o Sr.
Xavier Pereira, o qual nunca nos enganou, porque disso era incapaz.
Ora, assim como eu me louvava de confiança, por exemplo, no Sr. Xavier
Pereira, o nobre Senador, se fosse ·diretor, havia de louvar-se em alguém, e podia ser
enganado sem má tenção do seu informante.
O que eu pretendi dizer foi que, naturalmente dado o aumento do crédito
e conhecida como era a ruína da casa, aqueles que tivessem conhecimento da deliberação do banco, a qual nãCT podia ficar em segredo, até porque era questão do
Ministério, haviam de procurar realizar a cobrança do que lhe devia a casa. É o que
sucedeu, não há dúvida; boas firmas que estavam coobrigadas com a casa Souto se
retiraram suave e naturalmente, e foram substituídas por outras abonadas, sim, e
que estavam no cadastro, mas que depois a crise comprometeu e deram prejuízo
ao banco. Eram firmas sem dúvida aceitáveis na ocasião, e que, a não se haverem
dado certas circunstâncias que se deram, teriam resistido sem prejudicar o banco,
mas que em todo o caso não eram tão valiosas como as outras que, mais sagazes,
iam-se esgueirando. Se não se concedesse o aumento do crédito, não haveria a
mudança de coobrigados, e o prejuízo do banco teria sido menor.
Mas a intervenção deletéria do governo na administração do banco não
data de 1863, não data do Ministério de 30 de Maio; vem de muito longe.
O requerimento do nobre Senador, e é por isso que eu lhe adito a minha
emenda, solicita informações a respeito de caixas filiais. Por disposição dos esta·
tutos o banco era autorizado a converter em caixas filiais os bancos locais que
existissem na província onde as caixas se devessem criar, concedendo-se ao banco
local; convertido em caixa filiaL um número de ações equivalentes ao capital
desses bancos convertidos, e concedendo-se estas ações ao par.
Estava claro para mim, e para muita gente pareceu claro, que esta disposição dos estatutos por modo algum tornava obrigatória a conversão sem um
acordo prévio, e que neste acordo prévio se teria de considerar o estado da carteira
dos bancos, que se pretendesse converter em caixas filiais do Banco do Brasil. Ima·
ginar que o que o legislador, o governo e os acionistas do Banco do Brasil tinham
todos convindo em baldear, para as ca1xas filiais deste banco pelo valor nominal, a
importância das carteiras dos bancos convertidos, qualquer que fosse o seu estado ...

O Sr. Visconde de Itaborai- Até era contra os estatutos.
O SR. OTTONI- ... até era contra os estatutos; agradeço muito o aparte
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do nobre Senador, aparte que me leva a recordar que já na ocasião eu tinha apelado
para as luzes do nobre Senador.
Discutia-se a questão - se acaso não havia negociação possível, se a carteira podre de qualquer banco de localidade, onde se tivesse de criar caixa filial,
devia passar para a carteira da caixa filial, sem nenhum exame, pelo seu valor nominal. Nomeou-se uma comissão especial de que fui membro; estudamos a questão
eu e os falecidos diretores Duarte Silva, e, se não me engano, Joaquim José dos
Santos Júnior; concluímos que a baldeação da carteira dos bancos que se convertessem em caixas filiais só podia ter lugar negociando-se e examinando o estado de
solvabilidade dos devedores. Suscitando este parecer uma larga discussão, o distinto
Presidente do banco, o falecido Lisboa Serra, ouviu, a meu pedido, o nobre Senador
que acaba de honrar-m,e com o seu aparte, e S. Exa. opinou então, como vejo que
ainda hoje opina, não ser admissível uma tal baldeação.
Mas, Sr. Presidente, a baldeação de,u-se e a deliberação da diretoria que
converteu o banco local de Pernambuco em caixa filial do Banco do Brasil não teve
o voto do digno Presidente do banco, porque as instruções do governo não lho
aconselharam.
Eu sinto não estar presente o nobre Senador, atual Presidente do Conselho, para lhe perguntar se nesta conversão S. Exa. teve ow não grande parte.
Aceitarei a informação que o nobre Senador me der; até este momento estou
persuadido que sem a poderosa intervenção de S. Exa. o banco de Pernambuco não
se teria convertido em caixa filial do Banco do Brasil.
Dada, porém a conversão, porque o governo nela conveio, teve o Banco
do Brasil de receber pelo seu valor nominal a carteira do banco local de Pernambuco, e não somente· de pagar em ações ao par 1,000:000$, como era o capital
originário, mas 2,000:000$ a que sob e sub-repticiamente tinha sido elevada no
intervalo entre a promulgação da lei do banco e a conversão das caixas. Deste fato
existem tradições nos livros do banco, e delas reza a seguinte declaração do meu
voto: (Lendo.)
"Tendo eu sustentado desde julho do ano passado; em diversas
discussões, e notadamente no da conversão da caixa filial do extinto
Banco do Brasil, estabelecida na província do Rio Grande do Sul, não
ter esta, e muitíssimo menos a de S. Paulo (que nem funcionou), direito
algum à distribuição ao par de ações deste banco, visto como em
nenhum artigo dos nossos estatutos esteja consignado um tão extraordinário favor.
Ten.do igualmente sustentado, e havendo a discussão tomado para
mim evidente que as 40.000 ações que restam por se distribuir foram
especialmente reservadas para que, vendidas a prêmio, se fizesse avultar
com a importância resultante o fundo de reserva; autorizada no entanto
a diretoria, segundo o art. 74, para que no caso de querer fundar caixa
filial onde houvesse banco local com este negociasse (sendo conveniente
a sua conversão em caixa filial), mesmo cedendo-lhe ao par as ações
provisoriamente destinadas para aquela localidade, contanto que as
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ações cedidas ao par não excedessem do fundo do estabelecimento
convertido.
E constando mesmo por informações presentes à diretoria que, nem
o Banco do Brasil, nem as respectivas praças de comércio ganhariam, e
que, pelo contrário, haveria perigo para o banco e perda para o comércio na conversão de alguns bancos, especialmente na conversão do
de Pernambuco em caixa filial deste banco.
É do meu rigoroso dever fazer constar que não teve o meu voto a
criação das caixas filiais ultimamente decretadas, em razão do modo
por que o farão, cedendo-se ao par a diversos bancos e caixas filiais o
número de ações equivalente ao seu fundo, privando-se a diretoria da
faculdade que lhe dão os estatutos de marcar o número de ações a
vender nessas localidades, e sem ao menos liquidar-se, qual era efetivamente o equivalente (cedido antes de se negociar) quando, verbi gratia,
acerca do banco local de Pernambuco se dá a notável, senão indecente
circunstância de estar aquele banco funcionando com 1,000:000$ de
fundo, e tê-lo elevado a 2,000:000$ ob e sub-repticiamente quando se
promulgava a lei de criação deste banco.
Tal é a minha declaração de voto. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de
1855.- T. B. Ottoni."
Cuido que este fato da conversão do banco de Pernambuco em caixa filial
prova suficientemente, pelo menos, a comparticipação do governo nos erros da diretoria do Banco do Brasil. O governo tinha lá o seu delegado, com a faculdade de
suspender as deliberações da diretoria, contrárias aos estatutos. Se não o fez, está
claro que aprovou a baldeação, porque, em caso tão grave, o Presidente não procederia sem as devidas instruções; isto é evidente. Os resultados desta intervenção
ministerial na administração do banco, o Senado já sabe quais foram em geral,
porque é público o estado da caixa filial de Pernambuco; mas eu peço informações
sobre o quantum já lançado na conta dos lucros e perdas, por se terem os prejuízos
resultado de letras recebidas do banco local de Pernambuco convertido em caixa
filial~

Peço também informação do quantum das letras em liquidação naquele
banco. Com estas duas informações o Senado verificará que as apreensões de que
eu estava temeroso, quando discuti e votei na diretoria do Banco do Brasil acerca
da conversão do banco de Pernambuco em caixa filial, eram razoáveis e infelizmente estão justificadas.
Sr. Presidente, como aí está o debate da resolução do orçamento, e cuido
que nessa ocasião poderão ter lugar também algumas observações sobre esta
matéria, me reservo para então dizer ainda alguma coisa que hoje não acrescento.
Tenho justificado o meu voto a favor do requerimento do nobre Senador e das
emendas que vou mandar à Mesa.
Foi lida, apoiada e posta conjuntamente em discussão, a seguinte emenda
substitutiva:
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"1 ~ Qual é a soma dos títulos em liquidação nas caixas filiais de
Pernambuco e Bahia.
2~ Qual é a soma que tem sido acreditada a lucros e perdas nas
mesmas caixas por virtude de falências.
3~ Se na conversão do banco de Pernambuco, em caixa filial do
Banco do Brasil, foi baldeada para càixa filial a carteira do banco
convertido pelo seu valor nominal.
4~ Cópia da ata de que conste a elevação a 20,000:000$ do crédito
concedido a Antonio José Alves Souto & Comp.
5~ Quaisquer representações que possa ter feito a diretoria do
Banco do Brasil no último triênio acerca da emissão do mesmo banco.
Paço do Senado, 21 de abril de 1866.- T. Ottoni,"
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DISCUSSÃO DO VOTO DE GRAÇAS
Ataque ao Governo - Guerra do Paraguai

Ses8ã'o de 11 de junho de 1866
O SR OTTONI - Sr. Presidente, esperava antes de ocupar-me com a
discussão do Voto de Graça que alguns dos nobres Ministros, membros da Casa,
tivessem explicado a solução que possa ter havido da crise ministerial que é público e notório existir há muitos dias. Esperava especialmente ou que o nobre Presidente do Conselho que agora se diz que continua, ou que o nobre Ministro da
Justiça, que o público todo indigita como sucessor do nobre Presidente do Conselho na organização do novo gabinete, nos declarasse se o Ministério se consolidou
novamente, para podermos saber ·com quem discutimos a situação, e a quem a oposição se pode dirigir. Adiando-se, porém, a solução da crise prolongada, vejo-me
obrigado a ocupar por alguns momentos a atenção da Casa.
Sr. Presidente, o Ministério atual tem vivido vida inglória, inconstitucional, nasceu não sabemos como, viveu como tinha nascido e assim há de morrer,
talis vita finis ita. Quando se organizou o Ministério atual, é sabido, por exemplo,
que o nobre Ministro da Marinha teve objeções muito sérias a opor à organização
de que se queria que S. Exa. fizesse parte. O Parlamento não conhece até hoje a
natureza dessas objeções, aliás muito sérias; o que é certo é que, só quase dois
meses depois da organização do Gabinete, S. Exa. se resolveu a tomar a responsabilidade da pasta, que aliás lhe estava preconizada e apontada desde o nascimento
do Ministério.
Quais foram essas objeções que somente se resolveram depois de um trabalho de dois meses? O público devia conhecê-las. Nasciam especialmente da falta de
confiança recíproca, que inspiravam entre si mutuamente os nobres ministros
e com especialidade entre os nobres Ministros da Guerra e da Marinha? Talvez.
Mas essas dificuldades ao menos desapareceram, e já o público as sabe, porque nas
discussões últimas da Câmara Quatrienal, dizendo o nobre Ministro da Marinha
que nunca havia caluniado a ninguém e, chamado o nobre Ministro da Guerra para
atender às declarações do seu colega da Marinha, declarou S. Exa. que havia anistiado a todos os seus inimigos; portanto, as dificuldades que pudesse haver, por
virtude das Telações em que estavam anteriormente esses dois cavalheiros, eu compreendo que por virtude dessa anistia tenham desaparecido.
Mas, se o nobre Ministro da Guerra não tinha dificuldades provenientes
de suas dissidências com o seu colega Ministro da Marinha, é manifesto que as
tinha com todos os outros colegas do Ministério.
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Durante a viagem de Sua Majestade ao Rio Grande do Sul, é sabido, e os
nobres ministros não podem negar, que o nobre Ministro da Guerra procedia como
se fosse eie único o Ministério; o Marquês de Pombal não governou Portugal com
o desembaraço com que o nobre Ministro da Guerra governou o. País de lá dos
acampamentos de Uruguaiana.
Era público, e cuido que os nobres Ministros não contestarão, que o Ministério se dissoiveria apenas chegasse do Rio Grande o nobre Ministro da Guerra
ou que não continuada S. Exa. a fazer parte do Gabinete. Entretanto, chegou
S. Exa., e uma varinha mágica consolidou o Ministério, impôs-llie a confiança e
estima recíproca; e todos continuaram.
Mas é público que o nobre Ministro da Guerra, quando interpelado acerca
de sua anunéíada e propalada retírada dizia a todos: "Não me demito; se os meus
coÍegas tiverem força, demitam-me: na minha repartição governo eu; não admito
que aqui ningilém se venha intrometer".
Esta rtotída todo o Senado sabe que não era um simples boato, era fato
que estava na consciência pllblica; mas apesar disso eu rião o traria a esta tribuna
se ele não estivesse comprovado por manifestações do nobre Ministro na tribuna da
Câmara Temporada, e creio que mesmo nesta Casa.
O nobre Ministro da Guerra mais de uma vez, discutindo-Se objetos alheios
à sua repartição, diz com a maior sobrimceria: "O Ministro competente responderá". Ainda não se encarregou de defender .um só ato de séus colegas. Creio que esta
frase repetida demonstra a verdade, que aliás, estava sabida, isto é, o nobre Ministro
da Guerra procede coino se não houvesse um só ministro.
Sr. Presidente, não pretendo acusar por isso o nobre Ministro da Guerra;
deploro que não haja um Ministério solidário nas condições constitucionais do País;
mas, dada a organização atual, dados os fatos a que me tenho referido e outros;
quando o público acredita que os colegas do nobre Ministro da Guerra não o queriam, eu me vejo obrigado a reconhecer plausível a sobranceria com que S. Exa. se
impõe aoMinistério e llie diz: "Hei de ser vosso colega, quer queirais, quer não".
Já não estamos nos beios tempos em que o nobre Ministro da Justiça proclamava desta tribuna, como bandeira de uma nova política, o célebre axioma de
Thiers: "O rei reina mas não governa". S. Exa. tem-se esquecido deste axioma, ou
tem lhe dado tal transformação que é impossível agora reconhecê-Ío. O pdncípio
de que "o rei reina mas não governa" está substituído para o Ministério atual por
um outro que o Sr. Ministro da Agricultura consignou no seu relatório e que, na
frase mineralógica de S. Exa., é- a cristalização dos prindpios constitucionais.
O novo programa cio Ministério ou do partido impessoal, é ·o seguinte:
Poder moderador livre em pá(s liberal, com a responsabilidade dos instrumentos.
Este programa, que copio textualmente do reíat6rio do nobre Ministro da Agricultura, ao menos tem o mérito da clareza: não engana a ninguém.
Eu nunca pensei que o apego às pastas, o desejo de continuar a bemaventurar o País, nos levasse do axioma: "O rei. reina mas não governa", a este outro,
em que apertas se admite a responsabilidade dos instrumentos: os Ministros são
instrumentos materiais do poder moderador.

O Sr. Dantas - É o Imperador com guarda.
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O SR. OTTONI - O nobre Senador qualifica muito bem: é o Imperador
com guarda.
O Sr. Dantas- Aproveita tudo! Nunca vi coisa assim ...
O SR. OTTONI - O nobre Ministro da Agricultura, para dar ao seu programa toda a elegância e feição oriental, ainda acrescentou o seguinte:
Temos perdido tempo precioso em explosões inglórias e fúteis do mais
bastardo patriotismo. E depois de fulminar assim a geração atual, S. Exa. pega no
turíbulo com uma subserviência que já não supunha possível no Brasil. Não reproduzirei neste recinto as palavras orientais a que me refiro e que se seguem à citação
que acabo de fazer.
E depois de tiradas desta ordem, o nobre Ministro da Agricultura veio
ainda evocar as cinzas respeitáveis de seu ilustre progenitor, o Senador Francisco
de Paula Souza, dizendo que é herdeiro e que guarda intatas as tradições gloriosas
desse nosso distinto e falecido colega. Eu acredito que no inventário político do
Senador. Paula Souza, não eu, porém muitos liberais distintos poderiam opor-se a
S. Exa. com embargos, para que na partilha se não adjudicassem a S. Exa. as glórias
de seu ilustre pai. Para que o nobre Ministro pudesse entrar no gozo dessa parte da
herança paterna era preciso que não tivesse escrito as palavras a que me tenho referido. A glória de Paula Souza é propriedade do Partido Liberal, de que era ele um
dos mais brilhantes ornamentos, e não se concilia com manifestações bastardas,
que anulam o sistema constitucional.
Sr. Presidente, o talis vita finis ita tem uma demonstração eloqüente nas
explicações que trocaram entre si o nobre Presidente do Conselho e o nobre ex-Ministro da Fazenda, a respeito da última modificação ministerial.
V. Exa. se lembrará, e o Senado, que o nobre Presidente do Conselho declarou-se inteiramente estranho a toda e qualquer participação na demissão do seu
ilustre colega da Fazenda. Até o momento em que, segundo S. Exa., o nobre exMinistro viera de São Cristóvão dizer-lhe que estava demitido, o nobre Presidente
do Conselho tudo ignorava.
V. Exa. vê a inconveniência de uma tal manifestação, e, como ela, descobre quem não pode ter responsabilidade.
O nobre Ministro, Presidente do Conselho, muito ingenuamente veio dizer
ao Senado: Na demissão de meu colega da Fazenda nem eu nem o Ministério tivemos parte alguma. Acreditando que estava em família e que podia dar expansão
à sua natural sinceridade, nos disse S. Ex a.: O nosso colega veio demitido de São
Cristóvão. Isto é o mesmo que confessar que cada ministro tem suas relações diretas com a Coroa, e que não Ministério. No passado do nobre Ministro do Império
há grande número de fatos que provam esta minha conclusão.
Quando S. Exa. fazia parte do Ministério de 4 de Maio de 1837, apareceram nomeações de presidentes que nenhum dos colegas de S. Exa. sabia como e
por que tinham sido nomeados; tudo se fazia só pelo nobre Ministro, Presidente
do Conselho, recebendo as ordens da Coroa.
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O nobre Ministro sem dúvida não negará o fato de que por exemplo, a
nomeação de presidente de Pernambuco em 1858, apareceu nos jornais, sem que os
colegas tivessem tido notícia de que de tal nomeação se tratasse, apesar de que a nomeação justificava a oposição que o presidente nomeado tinha feito ao Ministério e
ao Ministro da Guerra especialissimamente. Entretanto, todos os Ministros de então
ficaram surpreendidos com uma tal nomeação, em seguida à luta que se tinha estabelecido nesta tribuna entre o falecido Ministro da Guerra e o Presidente nomeado.
Portanto, sendo presidente do Conselho o nobre Ministro do Império, eu
não me admiraria de que as coisas se passassem como S. Exa. ingenuamente declarou que se haviam passado, e que mesmo S. Exa., apesar de ser Presidente do Conselho, não soubesse da demissão do nobre ex-Ministro da Fazenda, senão quando o
seu colega veio demitido de São Cristóvão.
O nobre ex-Ministro da Fazenda, que sinto não esteja presente, procurou
atenuar a falta do seu nobre colega presidente do Conselho, e o Senado se recordará que, S. Exa., sem dúvida para chamar a si, como devia, a responsabilidade do
ato, como quer que as coisas se tivessem passado, veio à tribuna e protestou contra
a inexatidão do nobre presidente do Conselho, dizendo-lhe: Vós estais enganado,
é verdade que quando fui à vossa casa vinha de São Cristóvão,· vós o reconhecestes
pelo meu trajar, mas eu não vos disse que vinha de lá demitido, ao contrário, fui
nessa ocasião pedir a minha demissão.
Quando se deram essas declarações contraditórias, apelei para o nobre presidente do Conselho e para o seu digno ex-colega, a fim de que, combinando entre
si, dessem ao Senado explicação verdadeira do fato. Mas, como até agora S. Exas.
não tenham atendido ao meu requerimento, faço esta réplica, pedindo-lhes que se
expliquem. Parece-me que o caso é muito grave e vale a pena ficar bem averiguado,
para que a opinião pública não se transvie a respeito.
Sr. Presidente, sobre a crise atual, que não sei se está resolvida, é de necessidade que o Ministério se manifeste, que diga se continua, que nos diga quem é o
Presidente de Pernambuco, porque dizem que é uma das grandes questões do Gabinete, sobre. que não se tem podido chegar a um acordo.
O Sr. Pompeu

~

Dizem que está resolvida.

O SR. OTTONI - Se está resolvida, diga-o o Ministério ao Senado para
que recobre a força moral que tem perdido, como uma luta intestina, tão duradoura e tão diáfana.
É indispensável que o Ministério se consolide ou se dissolva, é preciso que
a situação se esclareça, e que todos saibamos em que lei havemos de viver.
Não pretendia discutir política geral no Voto de Graças, desde que o nobre
relator da comissão declarou que o projeto apresentado era manifestamente de
oposição.
O Sr. Barão de São Lourenço - Eu não disse isto.
O SR. OTTONI - Eu acredito que todos concluíram isto das palavras
do nobre Senador.
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O Sr. Zacarias - Foi o nobre Senador pelo Ceará quem disse.
O SR. OTTONI - Direi simplesmente que, desde que interpretei o Voto
de Graças como um ato de oposição, de decidida oposição, resolvi não estudar-lhe
os detalhes. Todos os dizeres me servem. Voto pelo parecer da comissão, porque
estou na convicção de que aí há censuras veementes contra o Ministério, pelo seu
procedimento antipatriótico e pouco acertado. Só não votarei pelo projeto da
comissão, se aparecerem emendas que mais energicamente exprimam a indignação,
de que o Senado deve estar possuído à vista da maneira desgraçada por que têm
sido geridos os negócios do País.
Mas, disse eu que não pretendo discutir política geral, nem de maneira
alguma envolver-me em explanações de direito público constitucional; e não o faço,
porque tenho receio de que mais duramente castigue a minha temeridade o nobre
Ministro da Justiça, que julgou dar resposta às eloqüentes observações do nobre Senador por São Paulo e dizendo que eram declamações.
Não pretendo discutir o status quo, apresentado aqui o ano passado como
bandeira, quando o Ministério nos disse que ia apelar para todos os brasileiros sem
distinção de partidos, e que o ajuste de contas ficava para depois de terminada a
guerra; nem procurei pôr em relevo a contradição flagrante em que se acham os
atos do Ministério com estas suas palavras.
Não pretendo discutir a reação política que tem lavrado por todo o País,
exceto em certas e determinadas regiões, onde as necessidades parlamentares obrigaram o Governo a condescendências que não podem estar nas suas convicções.
Não pretendo analisar a contradição flagrante em que está o comportamento do Ministério com o seu programa do status quo, reservado o ajuste de
contas para o fim da guerra.
Não pretendo mesmo insistir em considerações que já tenho feito, demonstrando que da esterilidade destas duas Sessões Legislativas é especialmente
responsável o Ministério, que, assoalhando no princípio da última Sessão que tinha
grandes projetos e que ia iniciar importantes medidas de reforma, tem cruzado os
braços, e da não-realização dessa promessa pretende fazer responsável o Corpo Legislativo e especular com essas recriminações para fazer a eleição, que é o desideratum e programa do Ministério atual. Não tenciono discutir este ponto, se não
quando vier da outra Câmara a nova edição, correctior et auctior, da Lei de 3 de
Dezembro de 1841, aperfeiçoada com o Ministério Público ...

O Sr. Souza Franco - Apoiado.
O SR. OTTONI - ... para tornar mais poderosa, mais universal a ação do
Governo.
Não pretendo discutir, nem mesmo é oportuno, como é que essa famosa
proposta...

O Sr. Souza Franco - Liberal. ..
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O SR. OTTONI ~ ... está em contradição flagrante com os arroubos do
liberalismo que o Ministério afeta.
O Sr. Souza Franco

~

Apoiado.

O SR. OTTONI ~ Não pretendo discutu, apesar de que também tinham
lugar no debate sobre o Voto de Graças, as questões das nossas estradas de ferro, e
especialmente a de Pernambuco; fico ainda esperando que o Ministério se resolva a
trazer esta questão para o debate, e então, aceitando o repto que me lançou o nobre
Senador pela Bahia, hei de provar que a concessão feita a companhia da estrada de
ferro de Pernambuco foi efetivamente uma injustificável doação dos dinheiros públicos. Quando o Ministério quiser que se discutam estradas de ferro, espero satisfazer a este meu compromisso.
Não quero também discutir presentemente o Tratado da Tríplice Aliança
celebrado pelo nosso atual Ministro Plenipotenciário no Rio da Prata, sem contudo
deixar de deplorar que, tendo sido fulminado da tribuna do Senado este Tratado,
o nobre Ministro da Justiça, como que comprazendo-se das censuras, guardasse silêncio e nenhuma resposta desse ao nobre Senador pela Província do Ceará, que
trouxe à Casa as censuras.
Não acompanho o nobre Senador nas censuras que fez ao Tratado da
Tríplice Aliança.
O Sr. Zacarias

~

Apoiado; eu também não acompanho.

O SR. OTTONI ~ Nas circunstâncias excepcionais em que estava o País,
quando, contra a convicção geral no Brasil, imensos tinham sido os preparativos
de guerra feitos pelo nosso inimigo e os meios que ele tinha amontoado para lutar
com o Império, como os fatos posteriormente demonstraram, evidentemente não
era ocasião de disputar nesgas de terra à Confederação Argentina. (Apoiados.} Eu
estimaria muito que se tivesse podido obter alguma outra solução no ponto de que
tratou com grande proficiência o nobre Senador pela Província de São Paulo.
Muitas dificuldades que encontramos no princípio da guerra atual, em
conseqüência de haver na zona que separa o Uruguai do Paraná uma nesga de terreno da Confederação Argentina, demonstram a vantagem que colheria o Brasil
se, como compensação dos sacrifícios que fez e de soluções importantes que se obrigou a realizar em favor da Confederação Argentina, pudéssemos obter que a Confederação Argentina nos cedesse o istmo de poucas léguas que existe entre o Uruguai
e as vertentes do Paraná nas missões paraguaias.
O Sr. Jobim-- Apoiado.
O Sr. Pompeu

~

As antigas missões do Paraná.

O SR. OTTONI ~ Compreendo, porém, o melindre do governo da Confederação Argentina; compreendo que nós tínhamos necessidade de poupar a situação
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difícil do Sr. Mitre, em luta com illlffilgos domésticos terríveis; compreendo que
qualquer cessão que o governo do Sr. Mitre se comprometesse a fazer desta pequena
nesga de terra, levantaria uma oposição vigorosa na Confederação Argentina, e
quem sabe se reuniria em torno de Entre-Rios muitos dos grupos em que a Confederação se divide?
Em todo o caso tenho demasiada e ilimitada confiança na ilustração e no
patriotismo do negociador, e estou certo de que se melhores condições fosse possível obter, ele as teria obtido.
O Sr. Souza Franco - Apoiado.

O SR. OTTONI- Nesta mínha confiança, que não estremeceu nem de leve,
convido ao meu nobre amigo e colega, Senador pela província do Ceará, a que espere explicações mais completas ...
O Sr. Pompeu - Eu estimarei muito.

O SR. OTTONI - ... que não hão de aparecer e justificar o procedimento
do nosso ilustre enviado extraordinário e Ministro Plenipotenciário perante a Confederação Argentina.
O Sr. Pompeu - É o meu maior desejo, porque ninguém faz dele melhor
conceito do que eu.

O SR. OTTONI - Para censurar com justiça é preciso estudar a posição
e circunstâncias em que estavam colocados os indivíduos, cujo comportamento tratamos de apreciar. Só assim poderemos ser justos em nossos juízos. É preciso ter
diante dos olhos todas as condições que atuaram no ânimo do negociador, e que
nem todas são conhecidas do Senado. Tenho consciência de que o negociador há
de satisfatoriamente explicar-se para quem possa ainda ter dúvida acerca do acerto
da negociação.
Era também ocasião azada, Sr. Presidente, para discutir a solução da
questão inglesa e deplorar que tão condescendente fosse o Ministério, sujeitando-se
a tudo quanto quis a Inglaterra a respeito da penhora que tinha feito dos nossos
navios, e que fora substituída por depósito em dinheiro, como fomos obrigados a
fazer. Os objetos penhorados nos haviam sido restituídos a troco de penhor em dinheiro, que lá ficou com os ingleses.
É como se tivessem posto em leilão e vendido o que nos tomaram, cobrando-se por suas mãos. E nós nos demos por muito satisfeitos. Talvez fosse preciso fazer da necessidade virtude, a aceitar a solução; em todo o caso, porém, não
era sem protesto, não era retinindo todas as reclamações anteriores, não respondendo como o nobre ministro da Guerra aconselhou que Sua Majestade respondesse
em Uruguaiana às palavras do Ministro inglês.
O Sr. Thornton sem dúvida falou com a maior delicadeza, proficiência e
habilidade a respeito da primeira parte da questão, isto é, a respeito da satisfação

936

de que nos desobrigou a justiça de El-Rei da Bélgica. A cortesia do Sr. Thornton
com igual cortesia se devia retribuir; mas era preciso que ao mesmo tempo se con·
signasse o protesto de que na questão do penhor, que substituiu os nossos navios
iniquamente apresados, nós continuaríamos a sustentar o nosso direito, e que poderíamos ceder ao poder da Inglaterra, mas nunca confessar que ela tinha procedido
com justiça.
Em vez disto, o nobre Ministro foi duplamente infeliz na resposta que
aconselhou; porquanto, nem correspondeu devidamente aos cumprimentos delicados que vinham no discurso do Sr. Thornton, a respeito do caso da Forte, nem
disse uma palavra acerca da segunda questão. Mesmo que o nosso triunfo tivesse
sido completo, e que o segundo ponto da dissidência se tivesse resolvido, como era
de justiça, também em favor do Brasil eu quereria que se não usasse senão de palavras de benevolência e de amizade, e que nunca se apelasse para a força de que o
Brasil tinha dado mostras no meio de seus aliados, na triste reconquista da Uruguaiana. O nobre Ministro há de reconhecer que esta referência foi infeliz na
ocasião, e não posso deixar de deplorá-la.
V. Exa., Sr. Presidente, pode ter a bondade de mandar-me o anexo Ajunto
ao relatório da Fazenda?
Enquanto não me chega o anexo que pedi, aproveitarei a chegada do nobre
Ministro da Justiça, a fim de dizer que talvez conviesse que S. Exa. e os seus colegas
manifestassem até que ponto levam a solidariedade ministerial com o nobre Ministro da Fazenda na questão dos impostos anuais. O nobre Ministro da Fazenda proclamou aqui uma teoria que o Senado em peso rejeita, mas os seus nobres colegas
ainda não disseram uma palavra.
O Sr. Ministro da Justiça - Muitas vezes.
O SR. OTTONI -Mas era preciso explicarem-se mais categoricamente; em
todo o caso, o fato simboliza bem a fraternal união e solidariedade em que vivem
os nobres Ministros em pontos de princípios tão cardeais como este!
Em situações anormais, como a atual, o nobre Ministro da Fazenda diz que
não precisa de lei de orçamento para continuar a cobrar impostos; em apartes, e
só em apartes, alguns de seus colegas protestam; mas como podem continuar colegas de um Ministro que tem princípios tão opostos em questão tão cardeal? ...
O Sr. Ministro da Justiça - Ele declarou positivamente que era sua opinião
individual.
O SR. OTTONI- Ah! ... assim tudo se explica e assim está explicada a solidariedade, até entre o nobre Ministro da Marinha e o nobre Ministro da Guerra,
entre o anistiado e o anistiador: "A minha opinião é individual".
O Sr. Ministro da Justiça - Isto é conforme a inteligência de cada um.
O SR. OTTONI - Declaro que, sobretudo, os apartes do nobre Ministro
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da Justiça não podem ser garantia suficiente, perdoe-me S. Exa., quando os fatos
estão protestando em contrário; essa portaria do Vice-Presidente da Província do
Rio de Janeiro, prorrogando de autoridade própria (apoiados) a cobrança dos impostos, como a julgam a respeito da sua doutrina os nobres Ministros? Ainda não
disseram uma palavra; por conseqüência, quem sanciona tal procedimento da Presidência da Província do Rio de Janeiro não está longe das opiniões do nobre Ministro da Fazenda, por mais que proteste. (Apoiados.)
O Sr. Souza Franco

~

Está com ele.

O Sr. Ministro da Justiça~ Aquilo não é doutrina, é necessidade.
O SR. OTTONI - Sem dúvida que não é doutrina aceitável; mas a respeito do caso não é doutrina, é fato.
O Sr. Ministro da Justiça ~ É necessidade.
O SR. OTTONI - Ah! necessidade! Já se vê que a necessidade justificará
coisa igual a respeito dos impostos gerais; aí está a confissão, e é por isso que os
nobres Ministros estão criando essa necessidade, não discutindo o orçamento,
apesar de estarem as Câmaras reunidas há três meses ...
O Sr. Ministro da Justiça

~

Discute-se demais.

O SR. OTTONI - ... porque depois os nobres Ministros farão o que quiserem, e dirão: "É necessidade", como S. Ex a. acaba de dizer para explicar o ato
inconstitucional da presidência da Província do Rio de Janeiro. (Apoiados.)
Não discutirei também agora, mais longamente, mas não posso deixar
de fazer referência ao triste empréstimo celebrado ultimamente em Londres, e do
qual já me tenho ocupado; não posso, porém, deixar de ler o trecho de um ofício
do nobre ex-Ministro da Fazenda dirigido ao negociador: aí o nobre Ministro condenou do mesmo modo que eu condenei a triste negociação.
Desse ofício verá o Senado que uma das dissidências que se deram entre
S. Exa. e os seus colegas que ficaram, foi sem dúvida por ocasião da negociação
do empréstimo.
O nobre Ministro condenou o Sr. Barão de Penedo da maneira mais formal:
Saiu do Ministério. Os seus colegas conservam o negociador; portanto, aceitam e
aplaudem tudo quanto ele fez; portanto, nesse ponto deu-se dissidência entre o
nobre Ministro e os seus ilustres colegas, embora o nobre ex-Ministro, com a abnegação característica do seu procedimento, viesse na tribuna do Senado tomar para
si a responsabilidade de tudo quanto se tinha feito em Londres.
Os fatos estão mostrando, porém, que essa abnegação não exprimiu a
história fiel dos acontecimentos ocorridos, e que o nobre ex-Ministro não é tão
criminoso como ele próprio se pretendia inculcar.
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O ofício a que me estou referindo, dirigido ao Sr. Barão de Penedo, negociador do empréstimo, assim se exprime:
"Ministério dos Negócios da Fazenda - Rio de Janeiro, em 23 de
novembro de 1865 - llmo. e Exmo. Sr. - Tenho presentes os ofícios
de V. Exa., datados de 24 de setembro, 7, 20, 22 e 23 de outubro
próximo passado, aos quais passo agora a responder.
Começando pelo primeiro, em que V. Exa. dá conta da realização
do empréstimo de 5.000.000 de libras esterlinas, expondo circunstancialmente os motivos que determinaram V. Exa. a contraí-lo sob as condições estipuladas no contrato, de que enviou cópia, devo declarar a
V. Exa. que o Governo Imperial, conquanto sentisse profundamente
que as circunstâncias do mercado em Londres juntas às ocorrências
que se deram, obrigassem V. Exa. a aceitar as condições onerosas do
dito empréstimo, não pode deixar de aprová-lo. Tendo sido V. Exa.
autorizado amplamente pelo decreto de 7 de julho próximo passado,
e pelo meu aviso de 8 do mesmo mês, para celebrar este ato, a negociação é um fato consumado, que o Governo não pode recusar, embora
não se tivessem realizado às suas vistas e desejos, manifestados tanto
nesse aviso como no de 7 de junho precedente, quer em relação ao
preço real do empréstimo e seus juros, quer ao modo do pagamento
das prestações do empréstimo e sua amortização.
Desde que o Governo se viu forçado a recorrer a esse meio e depositou em V. Exa. a mais plena confiança, era conseqüência necessária
aprovar o seu ato; e, assim, aprovando-o, o Governo Imperial, ao mesmo
passo que reconhece haver V. Exa. empregado os meios a seu alcance
para obter o melhor resultado, à vista da exposição minuciosa feita não
só nos citados ofícios, como nos anteriormente recebidos, necessita
ainda de que V. Exa., tomando em consideração as observações que têm
sido. feitas contra o dito empréstimo, no intuito de provar que ele podia ser contratado sob condições mais vantajosas, o habilite com todos
os esclarecimentos que V. Exa. puder ainda transmitir, para desvanecer
a impressão desagradável que causou nesta praça o contrato celebrado
em Londres."
Condenação mais explícita não compreendo que o nobre ex-Ministro pudesse lavrar. Não podia dizer: Entregai o dinheiro aos tomadores; e demos o dito
por não dito ...
O Sr. Zacarias -Tinha sido obrigado pelas circunstâncias.
O Sr. Souza Franco - É um contrato oneroso.

O SR. OTTONI - Mas dizer-se ao negociador: Visto que vos dei carta
branca, isso que fizestes é um fato consumado, e não tenho remédio senão aprovar
- era demais se o Sr. Barão de Penedo quisesse entender.
Quanto a mim, acerca do desgraçado empréstimo de 1865, a única censura que puder recair sobre o Sr. ex-Ministro da Fazenda é de ter dado toda a sua
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confiança ao negociador, para contrair o empréstimo na praça de Londres. É o
empréstimo mais desgraçado a 'flUe o Brasil se tem sujeitado, avaliadas as circunstâncias. A amortização ao par! Recebe-se 65, e cada 65 que se recebe, há de pagar-se 100, e ficamos pagando juros de 100!
(Continuando a ler): "Desde que o Governo se viu forçado a recorrer a
este meio e depositou em V. Exa. a mais plena confiança, era conseqüencia necessária aprovar o seu ato ... "
O Sr. Souza Franco - Por pior que fosse ..
O SR. OTTONI - Por pior que fosse; isto é: "Uma vez que lhe dei ampla
liberdade, embora V. Exa. sacrificasse os interesses do País, eu não tinha remédio
senão aprovar".
Um Sr. Senador- Não é isto o que aí está.
O SR. OTTONI - Torno a ler (lendo): "Uma vez que o Governo ... "
Ora, se isto não é desaprovação, desaprovação a mais formal. ..
O Sr. Souza Franco - Apoiado.
O SR. OTTONI - ... do ato do negociador, e ainda mais· sendo este um
grande diplomata, não sei o que é que mais se poderia dizer para desaprovar.
"Esqueceste-vos das instruções que vos dei; o contrato tem sido censurado, e eu não sei defendê-lo; habilitai-me com argumentos para ser
justificado o ato que praticastes, usando da ampla confiança que em
vós depositei."
O Sr. Ministro da Justiça - A conseqüência seria a demissão ...
O SR. OTTONI - É verdade, acredito que aqui "está a proposta da demissão do negociador; nãõ é possível, com a lealdade característica e até às vezes condescendente do nobre ex-Ministro da Fazenda, que partisse para a Europa uma
censura desta ordem, infligida ao nosso Ministro em Londres, sem que o Ministério todo o soubesse. E o Ministério bem viu que seu colega da Fazenda pedia demissão do diplomata.
Se, pois, o Ministério entendeu que não devia demitir o Sr. Barão de Penedo, as glórias do empréstimo de outubro direta e legitimamente ornam a coroa
brilhante dos nobres Ministros. Uma tal condescendência prova bem o pouco que
aos nobres Ministros merece a poupança e economia dos dinheiros públicos.
O Sr. Souza Franco - E V. Exa. não se admira de que o diplomata se não
demitisse depois desse ofício!
O SR. OTTONI - V. Exa. tem razão: se admiro que o Ministério não o
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demitisse, admiro-me igualmente de que o negociador continuasse a ser delegado
do Ministério que achará lamentável o empréstimo, salvo se os Ministros que ficaram lhe escreverem dizendo:
''Vede que esta censura é do nosso colega da Fazenda, mas ele vai
ser demitido; o homem de nossa confiança sois vós."
E, ainda, que os nobres Ministros assim se não houvessem declarado logicamente o ilustre diplomata não podia tirar outra conseqüência; mas quem sabe
se ele pediu sua demissão? Entretanto, desde que foi demitido o nobre Ministro
da Fazenda a satisfação estava dada ao negociador;. a demissão do nobre Ministro significava que a censura não era do Ministério, mas do colega que os nobres
Ministros lançaram pelo postigo, segundo se tem dito.
O Sr. Ministro da Justiça - Está enganado.
O Sr. D. Manoel - Alguns dos Senhores quiseram demitir o diplomata;
sei disto com certeza; agora neguem ...
O SR. OTTONI - Acho impossível que o nobre ex-Ministro da Fazenda
não pertença ao número desses; se não articulou a proposta, o conselho formal está
no ofício que cu li; o Ministro que trata desta maneira um seu empregado de confiança sem dúvida que exige a demissão dele.
O Sr. D. Manoel- Sei eu que o quiseram demitir.
O Sr. Ministro da Justiça - Tem polícia para saber o que se passa no
Gabinete?
O Sr. D. Manoel - Tenho.
O Sr. Zacarias - O certo é que o ofício não contém censura.
O SR. OTTONI - O Senado o dirá.
Sr. Presidente neste anexo vem, com os detalhes do empréstimo, a notícia
de uma circunstância sabida, mas curiosa, sobre que é preciso insistir: convém que
o nobre Ministro da Fazenda atual diga se os negociadores do empréstimo, ainda
que sejam enviados extraordinários e Ministros Plenipotenciários, ganhando somas
fabulosas de seus ordenados e gratificações adicionadas, além dessas somas fabulosas de estipêndios que lhes pagam com a tolerância do Governo as companhias de
estradas de ferro, de que eles são diretores natos; convém, digo, que S. Exa., informe se, apesar de serem estas as felizes circunstâncias dos nossos diplomatas, encarregados da negociação de empréstimos, continuará apesar disso, o abuso, que eu
considero intolerável, de receberem eles atrás da porta uma corretagem dos indivíduos com quem negociam os empréstimos.
A corretagem do último empréstimo aqui está mencionada (lendo): "Valor do empréstimo 5.000.000 de libras esterlinas, comissão de 2%, 100.000 libras",
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isto é, mil contos de réis! Quem recebe a comissão e ostensivamente, já se sabe,
são os contratadores do empréstimo; mas é sabido também (e se assim não é, o governo que me desminta) que este pour boire de mil contos de réis se reparte irmamente entre os contratadores e o negociador amável que os escolheu. Ora, se a divisão era igual, como suponho, segue-se que houve um pequeno presente de quinhentos contos de réis feito ao. negociador, quantia esta que eu cuido que podia
ter aplicação mais útil.
Mas todos estes apontamentos; a que perfunctoriamente me tenho referido, podem ficar adiados; eu não tocaria neles, mesmo de leve, se acaso o Ministério tivesse precisão de socorrer-se das luzes do Corpo Legislativo para acautelar o País contra essa crise financeira, assombrosa, que assoma no horizonte da
praça do Rio de Janeiro e de todas as praças do Império.
O Ministério apresentou seu projeto bancário; o que se chama a praça
mtimou aos Ministros que o projeto não tinha senso comum; S. Exas. mandaram
logo dizer à praça que semelhante projeto era uma idéia singular do seu colega da
Fazenda, que era apenas uma base para a discussão, que se havia de emendar à
vontade da praça e satisfazer as suas necessidades.
Vai para dois meses, Sr. Presidente, que se apresentou esse projeto e,
como se as circunstâncias do País fossem normais, como se não estivéssemos à borda
de um abismo, os nobres Ministros não o discutem no Corpo Legislativo, não preparam medida alguma!
Chega-nos agora a crise de Londres; qual será a repercussão que terá nesta
praça'7 O que pretendem os nobres Ministros fazer? Não necessitam do Corpo Legislativo? ...

O Sr. Ministro Ja Justiça- Especialmente.
O SR. OTTONI- Não parece; aliás, hoje o nobre Ministro da Fazenda estaria reclamando medidas ...

O Sr. Ministro Ja Justiça
propondo.

É muito natural que a esta hora se estejam

O SR. OTTONI - ... ou arites o projeto bancário estar-se-ia discutindo.
Estamos ameaçados de uma crise, quem sabe se mais horrorosa que a de
setembro de 1864; e onde tem eía a sua origem, a sua principal origem? No Ministério. que retirou da circulação uma grande soma de dinheiro, que absorveu os capitais destinados às transações do comércio que seqüestra tudo e manda para o
Rio da Prata e Rio Grande do Sul, a fim de, aii, se díssipar como se dissipa; que cruza
os braços: que não procura os meios de substituir os capitais que retirou da éircula.;ão. nem ao menos aquela parte que está representada por bilhetes do tesouro!
Se acaso as somas enormes que estão empatadas, que estão despendidas,
l' que são representadas por bilhetes do tesouro, fossem trazidas ao mercado, não
na isto um grande alívio para b comércio?· Dar-se-ia o mal-estar, a luta em que
u cnmércio está com o banco, o banco com o Presidente, o Presidente com o
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Ministério'' Este mal-estar não teria sido grandemente diminuído se o Governo,
reconhecendo a situação apertada desta praça, tivesse procurado pagar essa sua
dívida de trinta e tantos mil contos de bilhetes do tesouro?: ..
O Sr. Paranhos '-- Resolver a questão principal.
O SR. OTTONI - E resolver a questão principal, convenho. Mas estou
convencido de que a crise em que já estávamos se pode tornar grave em razão das
circunstâncias notórias da praça de Londres ...
O Sr. Paranhos - Deus queira que não seja maior.
O SR. OTTONI - ... se bem que pelas notícias de ontem, é possível que
na Europa as dificuldades não sejam tamanhas mas pode não obstante haver gravíssima repercussão nas praças do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, e conforme
a natureza dos embaraços a repercussão aqui será maior ou menor..
Senhores, sejamos francos; a nossa principal dificuldade nasce da guerra
do Rio da Prata, ou, antes, das dissipações que ali se. têm dado; e, tencionando
fazer deste ponto o assunto principal do meu discurso, volto a este propósito: a
má .direção da guerra, depois da ascensão do Ministério de .12 de Maio, e as dilapidações do comissariado.
Se o Ministério atual não tivesse sido tão infeliz nas suas inspirações, se o
deplorável 12 de Maio se tivesse adiado três ou quatro vezes para então aparecer,
não haveria mais guerra no Rio da Prata: desta minha conYicção muito profunda
já dei os elementos; mas seja-me permitido insistir na asseveração, porque ela
parece da maior gravidade.
Qual era a situação dos beligerantes no Uruguai e no Alto Paraná quando
subiu o Ministério infeliz de 12 de Maio de 1865? Os generais aíiados que estavam
na Concórdia haviam combinado (isto está provado por ofícios que já li na Casa)
com o General Canabarro, que fazia frente à coluna paraguaia do Uruguai; esta
coluna de:oia ser entretida, enquanto não chegavam as forças que do grande exército da Concórdia deviam vir em auxílio.
Demonsfrei já com documentos que o piano que trouxera essa força
comaridada pelo bravo General Flores, consistia pura e s~plesmente em bater a
coluna de Est1garribia, que entregue estava, e imediatamente transpor a marchas
forçadas as missões do. Uruguai e do Paraná, na distância de 28 léguas castelhanas,
a colocar-se na retaguarda do exército de Robles, que então estava perto da Concórdia, e cerca de 60 léguas abaixo do Paraná.
Segundo este plal\O, a força vitoriosa em Uruguaiana devia de pronto
lançar-se sobre Itapuá .ou sobre as ilhas do Apipé ou sobre a Tranqueira do Loreto,
ou transpor o Paraná como, segundo já demonstrei, podia fazer sem maior dificuldade e colocar-se justamente no lugar onde tão tenaz resistêpc"a nos têm agora
oposto os paraguaios; ou descer resolutamente pela margem esquerda do Paraná
e ocupar o terreno em que esteve ultimamente acampado o exército aliado.
É evidente que um ou outro dos dois casos ter-se-ia dado se porventura
':l nobre Ministro da Guerra não fosse a Uruguaiana.
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Se o nobre Ministro se tivesse deixado ficar no Rio de Janeiro escrevendo
regulamentos, não entra em questão que Estigarribia tinha-se rendido mais cedo.
E se resistisse a sua coluna estava esmagada, tão certo como foi a de Yatahy; em
todo caso o programa dos generais se teria reaLizado. A rendição de Uruguaiana se
daria um mês antes. Sabe-se que Flores prima especialmente pela rapidez de seus
movimentos; conhece quanto vale uma hora que um general adiante sobre o inimigo; por conseguinte, derrotado Estigarribia um mês antes em Uruguaiana, Flores
teria transposto o Paraná tendo apenas 30 léguas de marcha, ter-se-ia entrincheirado na margem direita, teria ocupado além do Paraná esse acampamento famoso,
que tantas vidas preciosas tem custado ao Brasil, ou ter-se-ia preparado na margem
esquerda do Paraná para embaraçar a retirada aos paraguaios.
Em todo o caso, estava cortado o exército de Robles, ainda quando as
águas não permitissem a subida dos grandes vapores, teriam subido os de pequeno
calado. Os nossos navios assim como atravessaram Cuevas, teriam ido sem dúvida
reforçar o exército de Flores e Canabarro, que deviam estar na marquem direita
ou na margem esquerda do Paraná, cortando a retirada ao inimigo.
Sabe-se, porém, que à chegada do Ministro da Guerra a Uru8Uaiana abandonou-se esse heróico movimento, que teria acabado a guerra.
É preciso ver como.
Sr. Presidente, o nobre Ministro da Guerra é o verdadeiro autor dessa idéia,
que agora germinou também no cérebro dos seus ilustres colegas; falo da criação
elo partido impessoal. A lembrança principiou no Rio Grande durante a Presidência do Sr. Ministro da Guerra em 1858. S. Exa. arredou de seu lado tudo quanto
era liberal disparado, ou conservador emperrado; criou o partido impessoal, exclusivamente seu ao qual desde então tem pretendido entregar exclusivamente o Governo ela Província do Rio Grande do Sul.
Esse partido não foi considerado tão obsequiosamente pelos sucessores
do nobre Ministro da Guerra; mas tinha seus elementos: bom pai, o nobre Ministro, mal chegou ao Rio Grande, deixou-se possuir da idéia louvável de restaurar o
seu filho - o partido impessoal. Ora, infelizmente o Brigadeiro Canabarro e outros
chefes distintos que o acompanham não pertencem ao partido impessoal; portanto,
o nobre Ministro, entrando para o Ministério já com o espírito prevenido, como
consta de documentos oficiais que estão no domínio do público, procurou logo
desorganizar o exército do seu adversário político, e criar o exército do Sr. Barão
de Porto Alegre.
Eu já demonstrei esta proposição com documentos, e em aditamento peço
permissão somente para ler um tópico da correspondência de Buenos Aires, escrita
para o Jornal do Commercio, com data de 5 de 'outubro de 1865 na qual, em
poucas palavras, tudo quanto eu dissera sobre este assunto foi provado.
Qual era o plano dos generais aliados? Vejamos o que diz esse correspondente, semp1e (como se sabe) bem iüformaJo: (lcndu)
"Diz-se tamLém que o exército df:' vanguarda do General Flores,
que conta de certo 12 a 13.000 homens, marchará com direção ao Paraná a fim de tomar pela retaguarda o exército de Robles, contra o qual
avançará ao mesmo tempo, com muita rapidez segundo as ordens que
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acabam de expedir-se, o de Nandisovi ou Concórdia, como se continua
a chamá-lo."
'
Já se vê, segundo eu disse nesta tribuna, que o plano do General Cana barro
com os generais aliados para cortar-se a retirada ao inimigo, não é um ente de razão
criado por mim, é o que estava deliberado pelos chefes aliados, é o que teria sucedido, se acaso por propósito político demonstrando a pouca sinceridade do tal
programa do status quo, e do adiamento do ajuste de contas para o fim da guerra,
o nobre Ministro Jlão aniquilasse o exército que havia vencido Estigarribia e não
pretendesse criar o exército do Sr. Barão de Porto Alegre. ·
Dissolvido o exército de Canabarro, escapando apenas alguns corpos,
que foram abrigar-se contra a perseguição política debaixo da bandeira gloriosa
do exército do Sr. General Osório, as forças que tinham marchado de Santa Catarina e do Rio de Janeiro ao mando do Sr. Coronel Fontes e outra força de linha que
foi quase a com que se achou o Sr. Barão de Porto Alegre.
Aqui cabe uma observação, Sr. Presidente; um fato novo e singular vê-se
nesta guerra, fato único nos anais das nossas campanhas no Sul: o elemento riograndense desapareceu ...
O Sr. 'Pompeu - Completamente.
O SR. OTTONI - Não era assim em outras épocas. Foi combatendo gloriosamente contra os espanhóis, que se criou esse espírito .bélico que ilustra a Província do Rio Grande do Sul, que habilitou sua cavalaria a obter de Garibaldi a declaração de que era a primeira cavalaria do mundo; nunca o Rio Grande faltou ao
Brasil, foi semprP o principal auxiliar que a bandeira portuguesa, depois a bandeira
auriverde, teve contra os espanhóis; ainda em 1852 o nobre general que comandava
nossas forças, e em cuja presença falo, quándo se apresentou na campanha não tinha
armamento que chegasse para os voluntários que se lhe apresentavam ...
O Sr. Marquês de Caxias - É fato.
O SR. OTTONI - Aplaudo muito a confirmação do que eu acabo de dizer,
feita pelo nobre general. S. Exa. teve muitas vezes de dispensar batalhões de voluntários que se lhe apresentavam querendo combater debaixo da bandeira nacional;
o elemento predominante·ness~s tempos era o rio-grandense. foi preciso entrar o
Ministério de 12 de Maio de 1865 e dar à guerra a direção desgraçada. que deu
naquela província, para que os rio-grandenses não defendam o Rio Grande, para
que se dêem os fatos deploráveis que estão consignados em informações oficiais
publicadas pela imprensa!
Na mesma correspondência particular, escrita para o Jornal do Commercio
em 5 de abril deste ano, vêm palavras que demonstram de maneira a não deixar dúvida alguma o que eu acabo de dizer a respeito do exército do Sr. Barão de Porto
Alegre: (Lendo.)
"Passou, enfim o exército do Sr. Barão de Porto Alegre" (Se acaso
não tivesse havido a necessidade de organizar o partido impessoal no
945

Rio Grande, o exército rio-grandense estaria na retaguarda de Robles
em outubro do ano passado!) "Passou, enfim, o exército do Sr. Barão
de Porto Alegre; não com 20.000 homens, porém, sim, com 8.000."
Nestes últimos tempos as deserções subiram a mais de 4.000 (é a
primeira vez que os rio-grandenses desertam) embora se diga que o general tem procurado mostrar que nada tem de político na posição que
ocupa; o que é verdade é que ele tem desgostado a oficiais muito distintos, seus adversários políticos, e que estes se têm retirado. O Sr.
Dr. Pinheiro Machado, que, como lhe disse, estava em S. BOija, Ofl.de
tomou ativa parte na organização do exército, retira-se."
Esta última parte, Sr. Presidente, ainda demonstra quanto havia de política na organização do exército do Sr. Barão de Porto Alegre. Foi um ilustre representante daquela Província que não é militar, mas que simboliza ali o partido do
nobre Ministro da Guerra, quem se dirigiu a S. Borja para auxiliar ao Sr. Barão de
Porto Alegre na organização do exército. Por isso dentro em pouco cento e tantos
oficiais viam-se obrigados a recolherem-se para suas casas!
Não foi com estas vistas mesquinhas que o delegado do Ministério de 31 de
Maio, o ilustrado Sr. Dr. João Marcelino de Souza Gonzaga, procurou organizar as
forças contra o inimigo estrangeiro; e não se pense que por citar o nome do ilustrador Sr. Gonzaga eu pretendo fazer crer que o muito digno sucessor do Sr. Gonzaga de qualquer modo contrariasse as suas vistas ilustradas: ao depois mostrarei
que, se o nosso nobre colega sucessor do Sr. Gonzaga alguma coisa praticou que
possa prejudicar o interesse público, fê-lo debaixo da pressão das ordens superiores
e na convicção de que se o não fizesse ficaria responsável pela não invasão do Paraguai.
Mas, como eu dizia, não foi com vistas mesquinhas e acanhadas, nem para
preparar o campo para as eleições que o Sr. Gonzaga tratou de organizar as forças
rio-grandenses; não foi assim que o General Canabarro se colocou no lbicubi à espera do inimigo. Mais elevadas eram as vistas do digno ex-Presidente e do General
Canabarro.
O Ofício que vou ler mostra quais eram os sentimentos de tolerância do
digno rio-grandense diante do inimigo comum. É um ofício dirigido ao Sr. Gonzaga, em 9 de janeiro de 1865. Diz o General Canabarro, depois de informações que
não vêm para o caso:
"Exmo. Sr., quando temos de repelir uma invasão de bárbaros, nenhum brasileiro amante de seu País deve lembrar-se de idéias públicas
que ·agora ficam em profundo silêncio. Acima de tudo a honra da Nação. Assevero a V. Exa., que se meus adversários políticos de Alegrete
e Uruguaiana tivessem algum préstimo para a guerra, eu teria procurado
empregá-los, pois o que ambiciono são os bons serviços. V. Exa. nomeou o Tenente-Coronel Apolinário de Souza Trindade para comandar
o 3Q provisório, ele recusou.
Não é por servirem comigo; é porque reconhecem sua nulidade que
procuram ocultar. Com o Coronel Fernandes entretenho relações, tanto
que agora mesmo acabo de responder a uma carta de amizade e notí-
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cias, e declarei que as divergências políticas estavam completamente
prejudicadas pela defesa de nossas casas e famílias.
Hei de aproveitar-me da medida que V. Exa. me recomenda. É conveniente que os oficiais e praças do mesmo corpo se concheguem.
Com subida consideração, alta estima e profundo respeito Sou de
V. Exas. afetuoso venerador e criado - O Brigadeiro David Canabarro
As idéias do General Canabarro eram as do digno administrador da província; em ofício particular o Sr. Gonzaga lamentava as intrigas políticas que tantos males produziam, e acrescentava, escrevendo já ao Sr. Ferraz:
"Creia V. Exa. que toda essa celeuma é levantada pelos deputados
da província, esperando daí tirar vantagens contra o Brigadeiro Canabarro. Sabem que J acuhy e Canabarro não são amigos: querem explorar a rivalidade que pretendem fazer aparecer entre ambos."
Acredito, Senhores, que, se o nobre Ministro pautasse o seu procedimento pelo do ex-Presidente e do General Canabarro, quando S. Exa. chegou ao Rio
Grande, era tempo de realizar-se o programa de Canabarro e dos generais do Exército da Concórdia, e bem podia ainda a retaguarda de Robles ser cortada; mas eu
já disse quais tinham sido os resultados da política inteiramente contrária seguida
pelo nobre Ministro da Guerra, pretendendo dar vigor no Rio Grande ao Paliido
imperial, de que S. Ex a. foi lá o criador, e que seus colegas agora pretendem fazer
passar como criação nova, quando o Ministério de 12 de Maio apenas aplica ou
tenta aplicar no resto do Império a estratégia política da Presidência do Rio Grande do Sul em 1858.
Vou agora entrar em apreciações que, me parece, hão de convencer o
Senado da necessidade de que outra direção menos comprometida nas inimizades e nas intrigas do Rio Grande presida a política do País e venha terminar
esta deplorável guerra.
Quando eu fiz diversos requerimentos pedindo informações acerca da
guerra do Sul, comprometi-me com o nobre Ministro da Guerra a discutir o negócio
dos fornecimentos; o Senado vai ver como se tem conseguido dissipar centenas de milhares de contos de réis, e decidirá se é preciso ou não pôr um paradeiro à dissipação, à dilapidação.
Quando se tratou de organizar o exército que foi operar no Estado Oriental, e que tanta glória conquistou em Paissandu, o ex-Presidente do Rio Grande do
Sul, o Sr. Gonzaga incumbiu a tesouraria de fazer o contrário das etàpas e fornecimento de dietas para esse exército; já se vê que uma concorrência estabelecida
pela tesouraria para o fornecimento de um exército em país_ estrangeiro, assim
de afogadilho, quando havia pouco conhecimento até dos preços dos gêneros
no Estado Oriental, não admira que desse um contrato desvantajoso ao Tesouro.
A tesouraria contratou o fornecimento para o· exército do Sr. Barão
de São Gabriel, não digo bem, a tesouraria contratou para o exército que houvesse
de operar no território nacional ou estrangeiro, e, conforme este contrato, era
de 680 rs. o preço de cada etapa, achando-se acampada a força, e de 740 rs, estando
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em marcha: sempre o mesmo preço, quer no território nacional quer no território
estrangeiro. (a)
Por este contrato começou-se a fornecer ao Exército brasileiro de invasão no Estado Oriental; mas o Sr. Barão de São Gabriel reconheceu que ele era
onerosíssimo, e, ou terminado o prazo, ou por acordo que propusesse aos contratadores, visto que o exército se retirava, celebrou um novo contrato o chamado da União.
Para não importunar o Senado demorando-me a folhear os anexos ao
relatório da guerra, repetirei de memória o que eu tiver de dizer, pedindo licença
para em notas, e mesmo no corpo do meu discurso, transcrever o texto dos contratos e mais peças oficiais a que me possa referir.
O Sr. Barão de São Gabriel na melhor intenção, e reconhecendo que o
contrato de 680 para 740 rs. era muito oneroso, celebrou novo contrato, no qual
reduziu a etapa ao preço de 600 a 660 rs; a melhoria do contrato não estava só
nessa redução considerável dos preços (diferença de 10%), mas também na circunstância de ser o soldado melhor aquinhoado, dando-se-lhe uma etapa mais
abundante de que a marcada no contrato feito pela tesouraria. (b)

(a) E o contrato de 10 de novembro de 1864 (ibi}
Quanto ao fornecimento de víveres.
1 ~ condição - O arrematante se o briga, por sua pessoa a bens presentes e futuros a fornecer a etapa, por espaço de seis meses, contados de 19 de dezembro deste ano, ao Exército de
Operações organizado nesta Província quer esteja em território brasileiro ou estrangeiro, acampado em marcha ou em operações, quer reunido ou dividido em pequenas forças. O número de
praças para que se contrata este fornecimento de etapas, é o que efetivamente tiver o Exército
de Operações, não se compreendendo nesse número as forças estacionadas para guarnição das
fronteiras.
11 ~ condição - O arrematante receberá pelo fornecimento da etapa de qualquer das tabelas acima mencionadas, com que fornecer :1 força, o preço de setecentos c quarenta réis cada
uma, estando a força em marcha ou operações; e de seiscentos e oitenta réis cada uma, estando
acampada em território nacional ou estrangeiro; devendo entender-se por marcha só o tempo de
trajeto; e bem assim que a expressão - uma rês para tantas praças - de que tratam as tabelas,
compreende somente a carne da mesma rês.
(b) É o contrato da União de 21 de fevereiro de 1865. Dando conta deste negócio ao
Sr. Conselheiro Beaurepaire Rohan, o Sr. Barão de São Gabriel, assim se exprime em ofício de
26 de fevereiro de 1865:
"Creio, Exmo. Sr., ter bem compreendido as observações, constantes do aviso de V. Exa.
expedido em 7 do mês próximo passado, visto como aumentou-se a ração diária de cada praça;
variaram-se as tabelas, e deu-se abatimento tanto nos preços das rações em marcha, como em
acampamento, do que resultará economia aos cofres públicos. E, pois, espero V. Exa. se dignará
aprovar este meu procedimento.
Deus guarde a V. Exa. Quartel-General do Comando-em.Chefe do Exército do Rio Grande
do Sul, na vila da União, 26 de fevereiro de 1865 - Ilmo. e Exmo. Sr. Conselheiro General
Henrique de Beaurepairc Rohan, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Guerra João Propício Menna Barreto, Marechal-de.Campo."
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Em um dos primeiros artigos está estipulado pelos fornecedores que esse
contrato vigoraria para fornecimento da etapa no território nacional ou no estrangeiro, como no anterior contrato; porém, em um dos artigos aditivos lá aparece uma condição que restringe a latitude das palavras território nacional ou estrangeiro, e reduz as obrigações dos fornecedores somente ao fornecimento na República do Uruguai e na Província do Rio Grande. Eu entro em dúvida se assim se
tratou, ou se esta condição contrária às estipulações, foi introduzida irrefletidamente na redação final e aceita em boa fé pelo Sr. Barão de São Gabriel.
Antes de passar adiante, cumpre-me notar que os fornecedores que fizeram
o. contrato com o Sr. Barão de São Gabriel são os mesmos que tinham feito o contrato com a tesouraria do Rio Grande, são os mesmos que fizeram depois o contrato em Uruguaiana, e o contrato de 16 de janeiro, de que me hei de ocupar um
pouco mais extensamente. São sempre os mesmos indivíduos, os quais, como
em documentos oficiais se declara, formam uma comandita, conhecida no Rio
Grande e estabelecida para explorar o tesouro público, em proveito dos sócios
ostensivos e ocultos.
O Sr. Pompeu - Têm privilégio exclusivo?

O SR. OTTONI - Com privilégio exclusivo, como diz o nobre Senador ...
O Sr. Pompeu - Pergunto.

O SR. OTTONI - ... e que, rodeando todas as avenidas por fas ou por
nefas, têm tido o privilégio exclusivo dos fornecimentos.
Senhores, é uma desgraça do nobre Ministro da Guerra deixar nas repartições que administra comanditas organizadas em prejuízo do serviço público, já
se sabe, contra a intenção e sem comparticipação de S. Exa. Eu só pretendo dizer que é uma infelicidade do nobre Ministro surgirem nas administrações que deixam essas comanditas que ficam com privilégio exclusivo para explorar os dinheiros
públicos.
S. Exa. foi inspetor da alfândega da Corte; a oposição violenta que S. Exa.
fez ao falecido Marquês do Paraná, na época, foi atribuída ao fato de haver sido
S. Exa. removido daquela repartição pelo falecido Marquês. O certo é que a comandita da alfândega, ao depois denunciada formalmente pelo distinto Sr. Conselheiro A. Nicolau Tolentino, como consta de documentos que correm por mãos
de todos, deu por muitos anos, e não sei se ainda dá, tristíssimos frutos. É questão que estudou uma comissão de inquérito de que eu fiz parte, e é deplorável
que alguns daqueles que eram apontados como sócios ou complicados na comandita da alfândega sejam hoje fornecedores da repartição da guerra e não sei se
também de outras repartições. Talvez deste ponto eu tenha ainda de ocupar-me
falando de outros fornecimentos, que trato deestudar; hoje fico no Rio Grande do Sul; não falarei senão na comandita, que, segundo consta, distribuiu ultimamente em Porto Alegre, por cada um de seus sócios, 280:000$.
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Tenho mostrado como o contrato de fornecimento para o exército,
feito pela tesouraria do Rio Grande, havia sido vantajosamente modificado pelo
Sr. General Barão de São Gabriel; tenho já exposto o como, no meu entender,
foi então ilaqueada a boa-fé do nobre Barão de São Gabriel, dando à cláusula do
primeiro contrato o sentido de que só obrigaria os fornecedores do Uruguai e
Rio Grande, quando no texto principal está - território nacional ou estrangeiro -,
e por tanto abrangia-se a Confederação Argentina e o Paraguai.
Vigorava esse contrato do Sr. Barão de São Gabriel, chamado contrato
da União, porque foi assinado na vila da União, quando chegou ao Rio Grande
o nobre Ministro, e teve 'de organizar o fornecimento do exército que ia transpor o Uruguai depois da rendição da Uruguaiana.
Está claro, Senhores, que, estando terminada a guerra na Província do
Rio Grande, era uma verdadeira mistificação ir fazer contratos de fornecimentos
só para a Província.
Tratava-se de marchar para o Paraná, ou para cortar a retirada de Robles,
ou para invadir o Paraguai, e o nobre Ministro da Guerra em vez de providenciar
sobre o modo dos fornecimentos além da fronteira, que, por assim dizer, se estava
já transpondo, ordenou por aviso, que eu hei de publicar em nota ao meu discurso
(c) que o Sr. Barão de Porto Alegre fizesse o contrato, chamado de Uruguaiana,
para o fornecimento do exército dentro do Rio Grande do Sul, contrato para a
Província do Rio Grande, quando o exército estava já na beira do rio Uruguai
e devia em poucos dias operar na Confederação Argentina, e quando os fornecedores, os próprios que aí contrataram, estavam obrigados a continuar o fornecimento, conforme as condições do contrato da Unia:o, enquanto o general o exigisse. ( d)
No contrato de Uruguaiana, além de outras cláusulas que o tornam digno do estudo, vem a do artigo 24, em que se diz que, quando o exército passar
a país estrangeiro, o fornecedor fará sua proposta. Dá-se uma condição mais singular? O fornecedor é o único que tem aglomerado os elementos para fornecer
o exército, acompanha-o e no dia em que o exército entra em país estrangeiro
faz a sua proposta. Pergunto eu: dada uma tal condição havia porventura concorrência possível? Esta condição, por si só não entregava os fornecimentos à discrição do feliz contratador?
{c) "Gabinete do Ministério da Guerra, Uruguaiana, 3 de outubro de 1865. limo. e Exmo.
Sr. - Passo as mãos de V. Exa. o incluso contrato para fornecimento do exército em operações
nesta Província por V. Exa. celebrado, segundo minhas ordens, com José Luiz Cardoso de Salles,
e que por mim é nesta data aprovado - Deus guarde a V. Exa. - Angelo Moniz da Silva Ferraz
- Sr. General Barão de Porto Alegre. Conforme - J. Câmara, Deputado do Quartel-MestreGeneral".
{d)l5~ condição - Se convier à Fazenda Pública a continuação deste contrato, além do
prazo de três meses, o arrematante é obrigado a continuar com fornecimento sob as mesmas
condições estabelecidas, sem que possa alegar a falta de qualquer aviso prévio, salvo se, 40 dias
antes de findar-se o prazo estipulado, o arrematante declarar ao General-em-Chefe, ou à repartição competente, que não lhe convém continuar, além dele, com o fornecimento. Se, antes de
findar-se o dito prazo, o exército de operações tiver de ser dissolvido, considerar-se-á findo o
tempo do contrato, 30 dias dépois de avisado o arrematante pelo Comandante-em-Chefe do
Exército.
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Havia-se ordenado ao nobre Presidente do Rio Grande db Sul que fizesse
contrato para o fornecimento do exército em país estrangeiro e o nobre Ministro
da Guerra, que lá estava com os comanditários na beira do Uruguai, e que fez
desnecessariamente o contrato com eles próprios para o fornecimento do exército nos poucos dias que tinha de demorar-se dentro do país, porque não contratou logo o fornecimento para o exército na Confederação Argentina e no Paraguai? Esperança de obter melhores condições em Porto Alegre, não podia S. Exa.
nutrir porque os concorrentes de Porto Alegre eram os mesmíssimos comanditários de Uruguaiana! E a célebre condição do contrato de Uruguaiana, que obrigava
o General a receber todos os gêneros que os fornecedores tivesse em depósito
pelos preços de tabelas ue ainda não vieram à luz? Acerca, porém, desta condição
o que há de mais curioso é a censura que ao Sr. Visconde da Boa Vista faz o nobre
Ministro, porque o nobre Visconde admitiu igual condição no contrato de Porto
Alegre!
Aí vai a condição do contrato de Uruguaiana feito sem a menor necessidade, porque os fornecedores estavam obrigados a fornecer por menor preço,
enquanto o General o exigisse, devendo-se não esquecer que o contrato foi previamente aprovado pelo nobre Ministro:
"O presente contrato será considerado provisório, e durará unicamente enquanto definitivamente não for esse serviço contratado, na
forma das ordens do Governo Imperial, contanto que o tempo que tem
de decorrer da data do presente até a definitiva solução não seja menor
de quatro meses. Se, porém, antes deste prazo, for resolvido que este
contrato não tenha vigor, o Governo receberá todos os gêneros em
depósito, que os contratadores tiverem, pelo preço do presente contrato, ou conforme o preço das tabelas. "
Assim armados, os felizes fornecedores para fazer fortuna, não tinham
mais trabalho do que o de aglomerar grande porção de gêneros para o fornecimento, com a certeza de vendê-los (mesmo que o contrato os rescindisse) por
preços fabulosos. (e)
Deixo, porém, por enquanto o contrato de Uruguaiana, e completarei
a história dos contrataos de fornecimento para o exército sob o comando do Sr.
General Osório.
Depois voltarei ao Rio Grande.

(c) E digna de estudo a matéria, e até a redação do art. 24 do contrato de Uruguaiana. Ei-lo:
"Art. 24. Caso o exército passe ao território argentino ou paraguaio, o arrematante será prevenido para fazer a sua proposta!!!"
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Segundo o contrato da União, feito pelo Sr. Barao de São Gabriel, antecessor do Sr. Osório, dava-se um boi para 60 praças, e a etapa de 60 praças vinha a
custar 60 x 660 rs. -= 39$600. Ora pelo preço das tabelas do mesmo contrato custa
o sal 9 rs., mate 45 rs., farinha 75 rs., fumo 64 rs. (no contrato não se menciona
preço de fumo e da farinha, e o algarismo que eu tomo é tirado do contrato de
Montevidéu.) Portanto, neste contrato a etapa, menos a carne, é igual a 184 rs.;
ficam, pois, 476 rs. para preço da carne; 476 multiplicados por 60, produz 28$560.
É este o preço da carne de uma rês.

O Sr. Pompeu - De uma?
O SR. OTTONI - Não se admire o nobre Senador; aos 28$560 se deve
adicionar ainda o couro, a graxa, o sebo etc., que elevavam o preço de cada rês
a mais de 40$.

O Sr. Pompeu

Quanto custa um boi no Rio Grande?

O SR. OTTONI - 7 a 8 pesos, 14$ a 16$; mas o nobre Senador não
se admire disso só, que nada é em comparação do que eu depois direi.
Cada boi que custava 6 a 7 pesos era vendido por 40$, e além disso o fornecedor tinha o lucro que lhe provinha de todos os outros fornecimentos; por
exemplo, uma onça de sal 9 rs; e se o alqueire de sal tem 90 libras, segue-se que o
fornecimento deste gênero vinha a ser na razão de 12$ 960; este era o preço de
um alqueire de sal, que em São Borja decerto não custa 2$, e assim outros gêneros.
Este contrato ficou servindo para o exército ' o Sr. General Osório o
sucessor do Sr. Barão de São Gabriel; porém, antes de p:·S5..tf o exército ao Uruguai,
os fornecedores naturais desapareceram, sem dúvida na · -.perança de obterem maiores vantagens, como se pequenas fossem as que lhes ;j::t.;;ntia o contrato da União.
Abandonado pelos fornecedores nacionais, em !'aís estrangeiro, o General
Osório teve de entregar-se à discrição de novos f o• necedores, que lhe deram a lei,
vendo-se o General obrigado a contratar o fornecimento do exército a 800 rs.,
dentro da Confederação Argentina, e a 900 rs. c.entro do Paraguai, e ainda em qualquer ponto, contanto que não fosse além de cinco léguas para o interior da beira do
Paraguai ou do Paraná e quando o exército penetrasse além de cinco léguas fora do
rio Paraná ou Paraguai, o preço ficaria elevado a 1.000 rs. Se os novos fornecedores
do exército do Sr. Osório estão filiados na comandita do Rio Grande é o que eu
ignoro completamente.
Eis aí o contrato oneroso que até cg( 1 está regulando os fornecimentos
no exército do Sr. General Osório. Os preços são altos, mas foram impostos ao
general em país estrangeiro, debaixo das circunstâncias a que eu aludi.
Voltarei agora ao Rio Grande, e verei como aí procedeu a comandita,
e como chegou ao contrato de Uruguaiana que lhe entregava o Tesouro à discri·
ção.

O Sr. Pompeu - E quem fez o contrato de Uruguaiana?
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O SR. OTTONI - Foi o Sr. Ministro da Guerra, que lá estava; fez-se debaixo da sua inspeção, e antes de ser assinado, foi por ele aprovado; portanto,
é contrato do Sr. Ministro da Guerra.
O Sr. Pompeu - Mas o Sr. Ministro da Guerra não disse na Câmara que
não tinha sido o autor?
O SR. OTTONI -

O que vejo é que os documentos oficiais dizem o con-

trário.
Mas passo à história dos fornecimentos dentro do Rio Grande, antes de
lá chegar o nobre Ministro da Guerra.
Sr. Presidente, logo na primeira página do livro distribuído no Senado
com o título Documentos Relativos à Invasão da Provz'ncia do Rio Grande, vem
um ofício do ex-Presidente, o Sr. Gonzaga, que é ponto de partida para a história dos fornecimentos. É datado de 14 de janeiro de 1865, e dirigido ao Sr. Visconde de Camamu. Aí se lê o seguinte:
"
O Sr. Canabarro pretende saber se, organizada a divisão,
deve ser fornecida etapa em gêneros ou em dinheiro. Respondilhe que seria fornecida em dinheiro, porque a etapa das fronteiras
que aumentei de 100 rs., é suficiente para fornecerem-se as praças
suficientemente."
Vinha a ser a etapa de 400 rs. É suficiente, segundo boas informações
que eu tenho. Tendo de mover a divisão já li o ofício de Canabarro pedindo ao
Presidente que desse fornecedor de sua confiança, e de chute em chute, até o fornecimento da divisão Canabarro, lá foi ter a felicíssima comandita.
No seu relatório ao Sr. Visconde da Boa Vista, o Sr. Gonzaga assim se
explica a esse respeito:
"O exército estacionado nesta fronteira está sendo fornecido pelo
fornecedor do exército de operações, segundo o contrato feito. na
União."
Quer dizer que a divisão Canabarro estava pagando à comandita de 600
a 660 rs., em lugar dos 400 rs., de que reza o ofício do Sr. Gonzaga. Antes da reunião do exército em frente de Uruguaiana a brigada do Sr. Bara:o de J acuí tinha
de 500 a 550 rs. de etapa; a do Sr. Coronel Portinho 560 rs., a do Sr. Coronel
Fontes 560 rs.
Não se pense que estes preços de fornecimentos eram baratos. Achava
pesados e muito lesivos à Fazenda Pública os do contrato da União (600 a 660
rs. de etapa) mas sem tomar ao pé da letra os conselhos do Sr. Ministro da Guerra, que escrevia avisos recomendando que não se olhasse a despesa e que não era
tempo de estudar economias - o Sr. Gonzaga só admitiu tais contratos alegando a força maior das circunstâncias.
.
Sobre os fornecimentos à brigada Jacuí, eis aí o que escreveu o Sr. Gonzaga no princípio do ano ao Sr. Conselheiro Beaurepaire Rohan:
"O Sr. Barão de J acuí falou-me no fornecimento da divisão, declinando-me o nome do indivíduo que ele julga apto para ser o fornece-
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dor por já o haver sido em outras épocas. Sobre isto declaro a V. Exas.
que sinto algum embaraço. Hesito em mandar fornecer a divisão pelo
contratante do fornecimento para o exército, por ter sido considerado esse contrato como muito lesivo à Fazenda Pública e por isso devo
restringi-lo o mais possível.
Fazer o contrato com o fornecedor indicado pelo Barão de Jacuí,
sem ser pelos trâmites legais de editais, etc., etc., é provocar as censuras e as calúnias.
Mandar afixar editais é muito moroso, e a divisao vai já operar.
Nas dificuldades da posição em que me vejo colocado, entendo
ser o mais acertado mandar que a tesouraria da Fazenda contrate
com o indivíduo indicado pelo Barão de J acuí, se ele quiser prestarse a fazer o fornecimento pela proposta apresentada pelo Coronel
Procópio Gomes de Melo, na arrematação que ultimamente se procedeu, e que não foi aceita, porque este não apresentou os fiadores
que as leis exigem. E, quando não possa ser feito o contrato nesses
termos, mande fazer o fornecimento pelo atual fornecedor do exército. Devo declarar a V. Exa. que nesta Província e quando se trata
de serviços da ordem destes a que é chamado o Barão de J acuí, não
é possível sujeitá-lo aos princípios inflexíveis de uma lógica rigorosa
para ir de acordo com as leis que regulam esses mesmos serviços.
O meio adequado para chegar aos fms desejados é confiar absolutamente na perícia e na boa vontade dos chefes. O Barão de J acuí
pede, e vou mandar entregar-lhe alguns contos de réis, de que diz ele
precisar para despesas eventuais, como sejam bombeiros ou espiões,
etc, etc.
Submetendo estas ligeiras considerações à aprovação de V. Exa.,
rogo que se digne declarar-me se as julga procedentes e se aprova
as deliberações que tomei."
No documento que eu acabo de ler, o Sr. Gonzaga informa categoricamente que autorizou o Sr. Barão de Jacuí para contratar o fornecimento da sua
brigada ou divisão, mas o Sr. Ministro da Guerra em Uruguaiana duvidou da autorização verbal que no exórdio do contrato com o seu fornecedor o Sr. Barão de
Jacuí havia oficialmente declarado existir, e cassou o contrato. O aviso que S. Exa.
expediu sobre este assunto à presidência do Rio Grande merece ser lido.
Ei-lo:
"Gabinete do Ministro da Guerra em Uruguaiana, 27 de setembro
de 1865 - Ilrno. e Exmo. Sr. José Lopes Ribeiro, por si, e como
procurador bastante de Luiz Ávila de Azevedo, no requerimento
incluso alega que contratou com o comandante da 2'!- divisão ligeira,
o Barão de Jacuí, por ordem verbal do ex-presidente desta Província,
o fornecimento de víveres da referida divisão, e que se apresentando
a alfândega desta vila para ajustar suas contas, o não pode fazer, por
não ter aquela repartição conhecimento do dito contrato, e que estando a lutar com os maiores embaraços, por não haver recebido di954

nheiro algum da Fazenda Pública, solicitou deste Ministério que na
repartição mais próxima se ajustassem suas contas, pagando-se-lhe
o que se lhe deve e mandando-se-lhe abonar a quantia de 30:000$
ou 40:000$ por adiantamento, para fazer face às despesas do mesmo
fornecimento.
O governo imperial, não tendo conhecimento algum de semelhante contrato, nem do fato de uma autorização verbal dada pelo ex-presidente desta Província ao comandante da 2~ divisão ligeira o Barão
de J acuí, exigiu, por este Ministério, o mesmo contrato, e sendo-lhe
este apresentado, reconheceu sua existência, embora por pessoa de
um modo irregular feito, e por pessoa incompetente sem autorização
por escrito, como é essencial em tais matérias: e não podendo por
modo algum consentir que um tal abuso continue em oposição ao
contrato celebrado e em vigor com outros contratadores julgo necessário que V. Exa. faça constar aos referidos contratadores, José Lopes
Ribeiro por si e como procurador de Luiz Ávila de Azevedo, que tal
contrato não pode substituir, e que nesta data envio cópia dele à alfândega de Uruguaiana, visto não se achar ainda montada a competente
repartição fiscal, para ajustar suas contas e pagar os ditos contratadores o que lhes está devendo, ficando todavia, em depósito uma quantia suficiente para pagamento dos proprietários, cujos gados, à força,
com o maior abuso, e sem consentimento de seus donos, tiverem sido
arrebatados ou arrebanhados, como a este Ministério consta, para o
referido mister.
E, para que se torne efetiva esta medida, cumpre que V. Exa. faça
publicar do modo o mais conveniente esta deliberação, e que exija os
documentos ou assentos das cabeças de gado assim arrebatadas, tomando todas e quaisquer outras medidas que sua experiência e zelo lhe
sugerirem, para que essa indenização seja real e exata, enviando à referida alfândega os documentos e informações precisas.
Deus guarde a V. Exa. - Ângelo Moniz da Silva Ferraz -- Sr.
Presidente da Província do Rio Grande do Sul."
Não contente com este aviso, onde se vê a justa causa do desgosto e ausência do Sr. Barão de J acuí, consta que o nobre Ministro mandou afixar editais
em Uruguaiana, convidando os donos dos gados que S. Exa. dizia roubados pelo
fornecedor do Sr. Barão de J acuí, para fazerem suas reclamações, a fim de serem
pagos. Queira Deus que os editais do nobre Ministro não sejam no futuro documentos para se decretarem escandalosas indenizações!
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O resultado foi desaparecerem, em Uruguaiana, todos os fornecedores que
não estavam filiados na comandita, a qual ficou só em campo, apesar de que o seu
contrato, que entao ainda estava ao preço de 600 a 660 rs., fosse de todos o mais
oneroso. (f)
Assim ficou sozinho em campo, em Uruguaiana, o fornecedor de comandita, José Luiz Cardoso de Sales, com o contrato de que eu já dei notícia. Como
havia hasta pública na capital da Província para o fornecimento em país estrangeiro, antes de sabtr do contrato de Uruguaiana, o diretório de comandita apresentou suas propostas na tesouraria da Província. Submetidas ao conhecimento,
e apreciação do Sr. Gonzaga, o nobre ex-presidente as enviou ao nobre Minisi!'o
da Guerra, e o nobre Ministro, tendo conhecimento da negociação antes de feito
o contrato de Uruguaiana, aprovou a proposta de Wenceslau Alves Leite, e mandou
que se assinasse o contrato na tesouraria. O resultado, melhor o diz o ofício do
inspetor, que aí vai:
"Reservado - Porto Alegre - Tesouraria da Fazenda da Província de São Pedro, em 22 de janeiro de 1866. - Ilmo. e Exmo. Sr.
Compulse: os documentos arquivados, que tem relação com o assunto do aviso confidencial do Ministério da Guerra de 6 deste mês, e
acerca do qual V. Exa. mandou, por ofício reservado de 19, sob n <?
23, informar com urgência e circunstanciadamente.
Cumpre-me, portanto, expor a V. Exa. que, em conseqüência de
ordem do antecessor de V. Exa. comunicada em ofício de 18 de julho
do ano passado, sob n 9 1.1 02, anunciou-se por editais com o prazo de
30 dias a arrematação do fornecimento de víveras às tropas que ocupam
esta Província e houvessem de entrar em operações, a contar de 19 de
outubro em diante; prevenindo-se os seguintes casos: 19, acampamento,
marcha, ou operações no Estado Oriental ou Confederação Argentina;
29, acampamento, marcha ou operações dentro da Província; 39,
(f) O contrato para a força do Sr. Brigadeiro Portinha diz assim (pág. 19 do anexo):

4\1 O contratante receberá por cada etapa o valor de 560 rs., sendo pago o fornecimento que
fizer na estação competente, em vista dos documentos comprobatórios.
5\1 Este contrato começará a vigorar do dia 15 deste em diante e durará enquanto a divisão,
ou parte dela, não se reunir ao exército, ou não se providenciar sobre o fornecimento E,"~ral,
e compreenderá qualquer corpo, ou força, que marchar adida a esta."
O contrato da divisão do Sr. Barão de Jacuí diz assim (pág. 16 do anexo):
"10. Este contrato vigorará ainda mesmo que esta divisão seja incorporada ao exército de
operações.
11. Os arrematantes receberão pelo fornecimento da etapa de qualquer das tabelas acima
mencionadas com que fornecerem a força, o preço de 600 rs. cada uma em marcha, e de 550 rs.
estando acampados em território nacional ou no Estado Oriental do Uruguai."

Finalmente o contrato do Sr. Coronel Fontes não só para a brigada do
mesmo coronel como para todas as forças que marcharem do Rio Grande diz assim
(pág. 18 do anexo):
"~<;! O contra~nte receberá por cada etapa o valor de 560 rs., sendo pago do fornecimento
que fizer na estaçao competente em vista dos documentos comprobatórios."
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acampamento, marcha e operações no Estado do Paraguai ou na Província de Mato Grosso.
A praça devia ter lugar em 17 de agosto, porém V. Exa., por ofício
de 1O do mesmo mês, se serviu de ordenar que se realizasse no dia 30;
publicaram-se de novo editais no dia 11 de agosto, e por ofício dessa
mesma data, sob n9 1, V. Exa. ordenou que, se o fornecedor José Luiz
Cardoso de Sales se obrigasse por termo a continuar a cumprir o contrato em vigor até 31 de outubro, a arrematação tivesse com efeito lugar
no dia 30, como determinara no dia precedente; porém que, no caso
contrário, substituísse o anúncio já publicado. Sales assinou o termo
- N. B. --Juntava o termo.
"Como não tinha sido fixado o tempo da duração do contrato
anunciado em virtude do Ofício n9 1.102, de 18 de junho, V. Exa.,
por ofício de 24 do dito agosto, marcou o prazo de seis meses. Verificada a praça no dia determinado, foi entregue o ramo a Wenceslau
Joaquim Alves Leite, o qual no dia 19 de- setembro requereu acharse disposto a fazer redução de preços na proposta que tivesse sido
apresentada até o dia precedente por pessoa legalmente habilitada,
que mais vantagens oferecesse à Fazenda Nacional, porém no caso de
confirmar-se o contrato; ficando, no caso contrário, de nenhum efeito o oferecimento que fazia.
Por ofício de 12 de outubro do ano passado V. Exa. se dignou remeter os papéis relativos à arrematação, aprovar a proposta do sobredito
licitante e ordenar que se lavrasse o contrato, admitido alvitre, pelo
licitante proposto, de que o preço no território do Paraguai seria o que
estivesse ajustado para o fornecimento em operações fora do Império
se não excedesse ao de 1$300 a 1$400 proposto; com a condiçã"o de
que no caso de cessão parcial e geral, o contratador seria responsável
pelos seus subrogados ou cessionários, e no ano de faltas, nã"o provenientes de força maior, seria o fornecimento feito à custa dele, e por
sua conta, por ordem da autoridade militar competente, além das
multas.
A 19 do referido mês de outubro, por ofício de n<? 2.022, V. Exa.
respondeu à tesouraria, que no contrato a lavrar-se em conseqüência
da aprovação da proposta de Wenceslau Joaquim Alves Leite, se incluísse o fornecimento de dietas, e que o prazo de seis meses de duração
para esse contrato devia começar da data em que fosse assinado.
Por outro ofício de 30 de outubro, sob n? 113, V. Exa. mandou,
em cumprimento do aviso de 29 desse mês, que no contrato para fornecimento se cumprisse a condição de ser uma rês de corte para 65
praças pelo menos. Wenceslau Joaquim Alves Leite declarou que não
assinava o termo do contrato, por constar-lhe que o fornecimento
tinha sido arrematado em Uruguaiana por quatro meses; desta ocorrência a tesouraria deu parte a V. Exa., em ofício de 23 do dito outubro, sob o n<? 507, que teve em resposta o ofício de V. Exa. a 26 desse
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mês sob n<? 2.073 o qual motivou a informação constante do Ofício
de 4 de novembro n<? 53T
Nada consta nesta repartição acerca do requerimento de José Luiz
Cardoso de Sales, junto por cópia ao citado aviso confidencial; nem
do aviso expedido em 6 de agosto de 1865 ao Brigadeiro Honório José
Gomes Portinho. Tendo-me recolhido à tesouraria em meados do mês
passado, não posso como devia, fazer descrição mais minuciosa de
fatos que se passaram durante a minha comissão no exército em operações fora do Império; limitei-me por isto a Caflitular o que ·encontrei
nos documentos. Deus guarde a V. Exa. por muitos anos - Ilmo. e
Exmo. Sr. Visconde da Boa Vista, Presidente da Província - Servindo de inspetor, o contador Lepoldino Joaquim de Freitas."
É curiosa, Senhores, a evasiva de que se socorreu o comanditário para
não assinar o contrato com as condições que ele próprio tinha proposto. Teve
escrúpulos por saber que o Governo tinha feito o contrato de Uruguaiana! Mas
é claro que se a comandita ficasse de melhor partido com o contrato como tinha
proposto, a assinatura não sofreria objeções; e o Governo teria de fazer-lhe bom o
que a tesouraria houvesse estipulado.
Não se assinou o contrato na tesouraria, porque o celebrado em Uruguaiana abrira novos horizontes à comandita. Segundo a proposta aceita, o preço
das etapas teria de regular-se pelo contrato do exército do Sr. Marechal Osório,
isto é, 860 rs. na Confederação Argentina e 900 rs. no Paraguai, dentro da área
de cinco léguas das margens dos rios Paraná e Paraguai. (g)
Como se vê, estes preços eram já uma califórnia; mas, senhora da situação,
a comandita podia dar lei, e é por isso que o contrato não foi assinado. Não se lhe
havia o Tesouro rendido à disctição com o contrato de Uruguaiana? Bem sabiam
até onde. chegava o seu poder, e ainda foram generosos, porque como há pouco
disse em aparte o nobre Visconde ex-presidente, se, em vez de 1$600 com que
se acomodaram, exigissem 2$ ou mais, o obteriam à vista das ordens do nobre
Ministro da Guerra.
Mas os comanditários não se limitaram com a elevação da etapa a 1 $600,
exigiram também as faladas taoelas de Uruguaiana, de que o Senado ainda não
teve conhecimento, mas cujas larguezas pode avaliar, à vista do seguinte ofício
do inspetor da tesouraria.
"Porto Alegre - Tesouraria de Fazenda da Província de São Pedro
do Rio Grande do Sul, em 9 de janeiro de 1866 - n<? 34 - Ilrno. e
_(g) No contrato: celebrado \f 27 de dezembro de 1865, na Lagoa-Brava, pelo Sr. Marechal
O sono, existe a segumte condição:
"10. Os arrematantes receberão pelo fornecimento da etapa de qualquer das tabelas H,
2<:1 e 3<:1 com que fornecer a força o preço de 900 rs., da área de cinco léguas da margem do rio
Paraguai ao Alto ~ru:aná, no território paraguaio, marcado do ponto de desembarque, e de 1 $
sempre que o exercito em operações esteja fora dessa área; e pelos gêneros da tabela n9 4 os
preços nela designados, quando não dados em substituição.
Enquanto, J?Orém, o exército opere o território da República Argentina subsiste o preço da
·
etapa estabelecida no contrato de 4 de julho do corrente ano".

958

Exmo. Sr. - A tesouraria aceitando a proposta apresentada em sessão
da junta de 2 do corrente, por José Luiz Cardoso de Sales, para fornecimento do exército em operações nesta Provínica, a qual submeto à
aprovação de V. Exa. por ofício n<? 6 só o fez no que respeita aos preços, porque quanto às tabelas estava declarado no respectivo edital
que seriam as do contrato celebrado na vila da União do Estado Oriental, em 24 de fevereiro de 1865, e as demais condições regulariam
as do contrato anterior feito por esta tesouraria em 1O de novembro
de 1864. E, como o mesmo arrematante se nega a assinar o contrato
que deve vigorar de 19 de fevereiro a 31 de julho deste ano, se nele
não for incluída a condição 7~ de sua proposta, isto é de comprarlhe o Estado os gêneros que tiver em depósito, se porventura o referido contrato não for aprovado pelo governo imperial, declarando
mais que somente aceitará as tabelas da União naqueles lugares indicados na sua proposta, ocorre-me o dever de dar conhecimento do
ocorrido a V. Exa. para que se sirva resolver a respeito como entender
conveniente. Deus guarde a V. Exa. limo. e Exmo. Sr. Visconde da
Boa Vista, Presidente da Prov.íncia - O inspetor, José Francisco de
Moura."
Evidentemente a comandita procura também ganhar tempo, certa de que
o contrato de Uruguaiana lhe segurava a presa que tinha entre mãos.
Depois de fechada a hasta pública em Porto Alegre a comandita teve um
momento de susto e correu à tesouraria modificando as suas propostas. Ofereceu
os fornecimentos de 520 a 580 rs. dentro da Província do Rio Grande ou no Estado
Oriental de 735 a 765 rs. na Confederação Argentina e o preço ajustado para o exército do General Osório quando se entrasse no Paraguai. As novas propostas, filhas
do terror pânico, constam do seguinte ofício do inspetor da tesouraria do Rio
Grande, que parece ter em toda esta negociada procedido regularmente:
"Concorreram competentemente habilitados por esta tesouraria
quatro pretendentes, José Facundo da Silva Tavares, Francisco Antonio Borges, João Luiz Gomes e Wenceslau Joaquim Alves Leite,
e perante a junta apresentaram as inclusas propostas, que tenho a
honra de submeter a V. Exa. cobertas com o resumo dos seus oferecimentos, que mandei organizar para com facilidade serem avaliadas.
Essas propostas compreendem as três hipóteses figuradas pelo
antecessor de V. Exa. no primeiro dos citados ofícios, porém reduzidas a dois preços: o primeiro no caso de achar-se o exército acampado, e o segundo em marcha ou operações.
Todos os proponentes se comprometem a fornecer a etapa pelo
mesmo preço, quer na Província quer no Estado Oriental aumentando-os, porém, se passar à Confederação Argentina e à República do
Paraguai ou à Província de Mato Grosso, como melhor verá V. Exa. do
mencionado resumo.
As propostas que mais interessam à venda são as de Wenceslau
Joaquim Leite e José Facundo da Silva Tavares, as quais foram altera959

das com os últimos lances por eles oferecidos: o do 19 reduz a 600 rs.
o preço da etapa estando o exército acampado, e a 580 rs., em marcha ou em operações dentro da Província ou no Estado Oriental; a
770 rs. acampado, e a 740 rs. com marcha no território argentino;
passando porém, à República do Paraguai, ou à Província de Mato
Grosso, sujeita-se ao preço ajustado para o exército brasileiro ao mando
do General Osório, e obriga-se ainda a fornecer o exército de reserva
dentro da Província por 580 rs. em acampamento, e 520 rs. em marcha.
A esta proposta também se sujeitou o 2<? , menos na parte que respeita
ao território argentino, em cujo caso oferece 765 rs. quando houver
acampamento, e 735 rs. em marcha ou operações.
E porque não houvesse quem por menos fizesse o respectivo fornecimento deu-se por concluída a arrematação."
Foi o contrato de que trata este ofício que o de Uruguaiana veio embargar em Porto Alegre sujeitando o Tesouro ao pagamento de 800 rs. no Rio Grande
e Estado Oriental, em vez de 520 a 580 rs., 1 $200 na Confederação Argentina,
em vez de 735 a 765 rs. etc.
E enquanto se ajeitavam estas patotas (perdoe-me o Senado a frase rasteira) os meses iam-se passando, e o exército não penetrava no território estrangeiro. Em tal situação, honra seja feita ao nobre Visconde, Presidente da Província. S. Exa. entendendo-se com o Sr. Barão de Porto Alegre, lembrou-lhe os deveres e direitos do General-em-Chefe e disse-lhe que contratasse os fornecimentos
do exército.
O Sr. Barão de Porto Alegre contratou então 400.000 rações fo_rnecidas
na Confederação Argentina, a preço de 420 rs. cada uma; e não se admire o Senado de que o Barão de Porto Alegre achasse quem se prestasse a fornecer etapa a
520 rs. nas mesmíssimas localidades onde em poucos dias teria o Tesouro de pagar
1$200. Naquela, isto é, nas margens do Uruguai, seja na margem direita, seja na
margem esquerda, a subsistência do soldado custa muito pouco. Eu já informei
o Senado que a etapa na divisão do General Canabarro, antes de haver o fornecimento passado para a comandita, era de 400 rs_ e etapa ordinária das fronteiras
calculada generosamente paga-se a 300 rs.
Tinha eu dito que o Sr. Ministro da Guerra, tendo feito o contrato de Uruguaiana e vindo para o Rio de Janeiro, havia deixado em pé a hasta pública subordinada ao contrato de Uruguaiana, especialmente em razão do compromisso de
comprar o Governo tudo quanto a comandita tivesse nos seus depósitos. Expliquei como o nobre ex-Presidente da Província, entendendo-se com o Sr. Barão
de Porto Alegre, havia mandado antecipar um contrato de fornecimentos no estrangeiro para não receber a lei dos fornecedores; como o Sr. Barão de Porto
Alegre, correspondendo a este apelo, contratou a 420 rs. 400.000 etapas.
Eis os ofícios que condenam sobretudo a imprevidência do nobre Ministro. Diz o digno Presidente ao Sr. Barão de Po.rte-Alegre:
"Província de São Pedro do Rio Grande do Sul- Gabinete da Presidência em Porto Alegre, 30 de dezembro de 1865- limo. e Exmo. Sr.- Acuso
a recepção do ofício de V. Exa. de 18 do· corrente, recebido hoje, e
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entregue pelo alferes da guarda nacional Antônio Ildefonso de Andrade
Neves; e em resposta apresso-me a significar-lhe que nenhum contrato
de fornecimento de víveres existe celebrado por minha ordem, porquanto o que foi anunciado em agosto próximo passado não teve efeito,
por haver outro em vigor, ordenado pelo Sr. Ministro da Guerra, e publicado em Ordem do Dia desse comando. Agora está anunciado esse
f?rnecimento, e. a arrematação deve ter lugar no dia 2 de janeiro próXImo futuro; e logo que o contrato esteja celebrado o farei constar a
V. Exa.
Espero que esta comunicação chegará às mãos de V. Exa. a tempo
de tranqüilizar a este respeito: e que V. Exa., como General-em-Chefe,
no caso de qualquer eventualidade, providenciará de modo que o exército não sofra.
Deus guarde a V. Exa. - Sr. Tenente-General Barão de Porto
Alegre, Comandante-em-Chefe do exército em operações nesta Província - Visconde da Boa Vista."
O Sr. Visconde da Boa Vista apela também para o Sr. Ministro da Guerra,
e escreve a S. Exa.:
"Província de São Pedro do Rio Grande do Sul- Gabinete da Presidência, em Porto Alegre, 30 de cll:zembro de 1865- Ilmo. e Exmo. Sr. - O
General Barão de Porto Alegre, me oficiou, em data de 18 do corrente, pedindo-me cópia do contrato para fornecimento de víveres ao
exército do seu comando, no caso de havê-lo eu feito, como induzia a
crer o aviso de V. Exa. de 20 de novembro último, pedindo-lhe igual
cópia, e lembrando-me algumas providências a este respeito: ao que
respondi que não existe contrato celebrado por mim, pelas razões
que V. Exa. não ignora, e que um novo anúncio se acha publicado
_para o dia 2 do próximo janeiro, devendo o contrato ter vigor de
1i? de fevereiro em diante.
Comunicando esta ocorrência a V. Exa., peço uma vez licença
ainda a V. Exa., para ponderar-lhe quão acertada seria a medida de
autorizar o mesmo General a contratar esses fornecimentos, por muitas razões, que ã perspicácia de V. Exa. não podem escapar. Deus
guarde a V. Exa. - Ilmo. e Exmo. Sr. Conselheiro Angelo Moniz
da Silva Ferraz, Ministro e Secretário-de Estado dos. Negócios da Guerra
-Visconde de Boa Vista."
Eu folgo de reconhecer, S~. Presidente, que o Sr. Barão de Porto Alegre
soube corresponder ao apelo que o nobre Visconde presidente da Província fez
para S. Exa. A resposta deu-a S. Exa. quando já se lhe havia apresentado o fornecedor da comandita, mas prova que o nobre General se não esquecera de seus
deveres de General-em-Chefe, encarregado sempre de cu,idar da subsistência do
exército que comanda. Aí vai a resposta de S. Exa. ao Sr. Visconde da Boa Vista:
"Ilmo. e Exmo. Sr. - Participo a V. Exa. que chegou Francisco
Antônio Borges, um dos novos fornecedores deste exército, o qual
de I C? de fevereiro próximo futuro em diante principiará a fornecer.
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Como, porém, por alguma circunstância imprevista poderia deixar-se
de fazer novo contrato, eu já havia providenciado para que o exército. não sofresse na sua alimentação, tendo autorizado ao chefe da
repartição fiscal para contratar a compra de 400.000 rações com os
atuais -fornecedores, o que ele fez pelo preço de 420 rs.; cujo contrato não se verificou por chegar aqui o mencionado fornecedor Borges
antes de eu o haver aprovado.
D~'US guarde a VExa. -Quartel-General em São Borja, 25 de janeiro
de 1866 - Ilmo. e Exmo. Visconde da Boa Vista - Barão de Porto
Alegre."
O contrato provisório que fez o Sr. Barão de Porto Alegre prova que o
art. 21 do de Uruguaiana bem podia não bastar à comandita.
Para chegar-se ao contrato de que trata o ofício que há pouco eu li, do
Sr. Barão de Porto Alegre, o trabalho foi insano. Contente com o contrato de
Uruguaiana, S. Ex a. veio para 0 Rio de Janeiro sem dar a mais insignificante providência acerca de fornecimento para o exército quando atravessava o Uruguai.
E o contrato de Uruguaiana foi vivendo até que o inspetor da tesouraria, honra
lhe seja feita, meteu-se a abelhudo e avisou ao Sr. Presidente que o prazo desse
contrato ia terminar.
Eis o ofício do inspetor da tesouraria ao nobre presidente da Província:
"Tesouraria de Fazenda da Província de São Pedro do Rio Grande
do Sul, em 12 de dezembro de 1865 - N. 619 - Ilmo. e Exmo.
Sr. - Segundo infonnações particulares, o último contrato celebrado
com José Luiz Cardoso de Sales para fornecimento do exército de operações nesta Província e que foi aprovado pelo Exmo. Sr. Ministro da
Guerra, deve acabar em 31 de janeiro próximo futuro, e por conseguinte principiar o novo que se houver de fazer no dia ll? de fevereiro. O tempo de duração dos contratos de fornecimento de que se
trata feitos pela tesouraria tem sido o de seis meses, e as conclições
as que se consideram necessárias, de modo a ser o exército bem e
pontualmente fornecido.
E quando me cabe informar agora a V. Exa. em observância do
que me determinou por Ofício nl? 2.348 de 7 do corrente, além do que
já tive a honra de dizer a respeito por Ofício nl? 594 de 30 de novembro último.
Deus guarde a V. Exa. - Ilmo. e Exmo. Sr. Visconde da Boa Vista,
presidente desta Província - O inspetor, José Francisco de Moura."
Na tesouraria não se sabia, nada, não havia conhecimento das disposições
do contrato de Uruguaiana. É extraordinário!
O Sr. Visconde da Boa Vista -

Nem na tesouraria nem na presidência.

O SR. OTTONI - O nobre Presidente disse Isto mesmo se vê pela resposta que S. Exa. deu à tesouraria:
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nem na presidência.

"Província de São Pedro do Rio Grande do Sul - Palácio do
Governo em Porto Alegre, 14 de dezembro de 1865 - Ilmo. Sr.
-· Em vista da informação de V. Sa. de 12 do corrente e do Ofício
n9 594 de 30 novembro último, tenho deliberado que o anúncio
par<;1 fornecimento de víveres ao exército seja feito marcando o prazo
de seis meses que começaram a contar-se de 19 de· fevereiro próximo
vindouro, sob condições tais que haja a mais perfeita garantia de ser o
exército bem e pontualmente fornecido, O que comunico a V. Sa. para
sua inteligência e devidos efeitos. Deus guarde etc. - Visconde da Boa
Vista.
Foi uma verdadeira conspiração do inspetor e do nobre presidente contra
o art. 24 do contrato de Uruguaiana.
De maneira, Senhores, que nem a tesouraria nem a presidência tinham notícia do contrato de Uruguaiana; e foi por informações particulares que a tesouraria
transmitia à presidência que se soube quando terminava o contrato; e assim se
tratou de procurar fornecimento para o exército do Sr. Barão de Porto Alegre!

d Sr. Visconde da Boa Vista
Barão de Porto Alegre.

-

Soubemos pela Ordem do Dia do Sr.

O SR. OTTONI - O zelo do nobre Ministro da Guerra a este respeito,
também despertou cá na corte por essa época: tenho presentes diversos avisos
de S. Exa. que o demonstram. No dia 24 de dezembro escrevia S. Exa. ao nobre
Visconde, presidente do Rio Grande, o seguinte:
"Cumpre que o contrato definitivo seja assinado desde logo, ainda
quando comece a vigorar na parte compreendida pelo contrato provisório, do.flm de janeiro próximo em diante.
Não deve jamais V. Exa. esquecer-se que o termo do contrato provisório está próximo.
O exército não pode passar para. Corrientes e para o Paraguai sem
esse contrato".
Outro aviso confidencial de 27 de dezembro diz o seguinte:
"A 21 do.corr'ente expedi a V. Exa. um aviso sobre forn,ecimentos
do exército em operações nesta Província, e lhe expus o que V. Exa.
por certo não ignorará que o mesma exército, tendo por missão passar a Corrientes e operaf s-obre o território do Paraguai não o podia fazer sem que o contrato para seu fornecimento em paz's estrangeiro estive~se celebrado, e que eu confiava tanto no seu zelo e prudência
que supunha tudó feito.
Hoje soube por uma carta particular, que ffie cornunicou o Marechal Visconde de .Camamu, Quartel-Mestre-General Interino, que estava tudo po.r .fazer, e que se tinha anunciadó para 7 de janeiro novo
concurso para o fornecimento.
Ignorava tudo so·bre este assunto a repartição que dirijo. Se tal demoro se der, V. Exa. sabe avaliar qUal o resultado e prejuizo para as
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operações da guerra, .e a grande responsabilidade que pesa sobre mim;
espero, porém que tal notícia seja falsa, convindo que V. Exa. oficie
ao Barão de Porto Alegre noticiando o que houver, e se puder espera.
Deus guarde a V. Exa. etc."
No aviso que eu acabei de ler, o que há de mais importante é a declaração:
~ Ignorava tudo sobre este assúnto a repartição que dirijo. Foi só no fim do ano
que acordou a proverbial atividade do nobre Ministro. Foi então que S. Exa. teve
pressa, mandando acelerar a terminação do contrato que estava na forja em Porto
Alegre, despertando o zelo e prudência do nobre presidente da Provínca do Rio
Grande do Sul, em 24 de dezembro, quando é certo que em setembro o nobre
Ministro estava ainda naquela Província e sabia que o exército devia passar naqueles dias para o outro lado do Uruguai e não tinha contrato de fornecimentos!
Se o aviso confidencial de 27 de dezembro, que eu acabo de ler, não
fosse, como acredito, não ousarei dizer, obra da leviandade, mas do açodamento
do nobre Ministro, açodamento aliás natural; quando estava S. Exa. debaixo de
pressão de tantos negócios e sob o peso de uma responsabilidade tamanha, a conclusão podia ser muito severa. Outro, que não eu, poderia imaginar que o nobre
Ministro da Guerra, assim como organizou o exército do Sr. Barão de Porto Alegre,
dissolvendo o do Sr. General Canabarro para fazer eleições, assim também facilitava aos comanditários amigos meterem a mão na tesouraria a seu bel-prazer para
arranjos eleitorais: é o menos que se poderia deduzir.
Os avisos confidenciais de 24 e de 27 de dezembro são dignos de estudo.
É o Sr. Ministro da Guerra quem diz ao Sr. presidente do Rio Grande
do Sul que, a respeito de fornecimentos do exército, que em setembro de 1865
devia transpor o Uruguai para ir atacar o Paraguai, nada se sabia na repartição
a seu cargo três meses depois. É uma carta particular, escrita ao Sr. Visconde
de Camamu, que veio advertir o Ministro da Guerra de que era preciso fazer contrato de fornecimentos para que o exército brasileiro pudesse penetrar no território estrangeiro! E é sob a pressão dessa carta particular que o nobre Ministro
escreve ao nobre presidente da Província: "Assine, porque se não assinar não se
invade o Paraguai"! Cumpre confessar que tudo isto excede os limites da compreensão ordinária!
O Sr. Visconde da Boa Vista - Eu assinaria até a 4$ por etapa, contanto que por meu respeito não deixasse de seguir o exército; mas ele lá está p-arado,
e não foi por falta de etapa.
O SR. OTTONI - Acredito que o nobre Ministro da Guerra sem dúvida
tomará em consideração o aparte do nobre Visconde.
Sr. Presidente, eu ponho de parte muitos apontamentos para não
prolongar este discurso inconvenientemente ...
O Sr. Pompeu - Não apoiado.
O SR. OTTONI - ... mas não deixarei incompleta a história do contrato de 16 de janeiro deste ano, que elevou as etapas de 420 rs. a 1$600.
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Já expliquei por que antes o nobre Visconde, presidente do Rio Grande,
está entregue à comandita fornecedora atado de pés e mãos, não havendo concorrência possível pelos motivos criados pelos fatos de Uruguaiana e por tudo quanto
eu referi, não aparecendo outros concorrentes senão os da comandita, estava o
nobre presidente entregue à discrição deles; o que havia de fazer? Não tinha remédio senao sujeitar-se; aliás toda a responsabilidade de não passar o exército para a
Confederação Argentina e para o Paraguai, ficava sobre a cabeça de S. Exa., assim
como a responsabilidade de qualquer contrato que o Sr. Visconde fizesse nesssa
ocasião era toda de quem tinha por sua imprevidência deixado as coisas chegarem
a ponto em que a comandita havia necessariamente de dar a lei.
Em tais circunstâncias, pois, o nobre Presidente fez o que todos fariam, o
que eu faria. O Ministro dizia-lhe: "Vede que a invasão do Paraguai depende deste
contrato, assinai-o". Eu havia de pedir depois a minha demissão, havia de procurar
justificar o meu procedimento no Parlamento, como estou certo que o nobre Presidente fa-lo-á; mas lá o que havia de fazer? O contrato melhor que pudesse obter
na ocasião, 1 $600, 2$ ou mais. Era indispensável atacar o Paraguai, e não comprometer o exército da Concórdia, deixando de associá-lo por Itapua com o exército
do Sr. Barão de Porto Alegre.
(O Sr. Pompeu dá um aparte.)

O SR. OTTONI - Mas o nobre presidente ainda não sabia que o contrato das 400.000 rações estava feito. Pelo menos é o que eu suponho; o nobre Presidente, porém, dará melhores informaçoes.
Havendo a fatalidade levado as coisas ao ponto em que estavam, e quando
o infeliz contrato de 16 de janeiro era por assim dizer um fato consumado, o nobre
Ministro reconheceu então que os felizes contratadores, não havendo concorrência
possível a opor-lhes, estavam senhores da situação e no caso de dar a lei.
Aí vão textualmente as queixas sentidas que o fato arrancou depois a
S. Exa., na tribuna da Câmara dos Srs. Deputados.
"Como podia, pois, de um momento para outro, naquelas paragens,
mudar-se de fornecedor? Onde o encontrar? Como, sem prejuízo da
marcha e das subseqüentes operações?"
É isto o que eu tenho repetido mais de uma vez. O nobre Ministro confessa
que os contratadores de Uruguaiana estavam senhores da situação. E assim seria,
ainda que o nobre presidente da Província tivesse recebido confidência acerca das
disposições do contrato de Uruguaiana, que ficou em segredo por deplorável omissão.
Feitos novamente editais para arrematação por fornecimento no estrangeiro, o nobre Visconde presidente achou mais conveniente que o contrato fosse
feito no exército pelo Sr. Barão de Porto Alegre, e a amostra das 400.000 rações,
ajustadas a 420 rs. em São Borja, prova que a presidência 'anda melhor inspirada
do que a repartição da guerra.
A comandita, que nada ignorava do que ía pelas repartições públicas,
assustou-se com a notícia da autorização dada ao Sr. Barão de Porto Alegre. Viu965

se perdida, e já se contentava com as seguintes condições, que propôs aqui na
corte em fins de dezembro; mas a 2 de janeiro se havia encerrado por virtude
das ordens do nobre Ministro, a hasta pública em Porto Alegre, e estava aceita
a proposta dos mesmíssimos comanditários, que produziu o contrato de 16 de
janeiro.
"O arrematante receberá pelo fornecimento de cada etapa, de qualquer das tabelas mencionadas ao exército de operações, quer esteja
a força em marcha ou acampada na Província do Rio. Grande ou np
Estado Oriental a 700 rs., na República Argentina a 800 rs., na do Paraguai a 1$400,. e as forças que guarnecem as praças ou aquarteladas,
de observações ou em marcha, que.r na Província do Rio Grande, quer
no Estado Oriental, a 580 rs. por etapa, e as dietas pelos preços do
contrato de 10 de novembro de 1864, celebrado com a tesouraria
da Fazenda do Rio Grande do Sul."
Feita a arrematação em 2 de janeiro, em Porto Alegre, esta proposta fi.
cou prejudicada.
O zelo do nobre Ministro então recrudesceu. S. Exa., expeliUi logo no
dia imediato à data do contrato o seguinte aviso:
"Gabinete do Ministro - Ministério dos Negócios da Guerra. Rio de Janeiro, em 17 de janeiro de 1868 - limo. e Exmo. Sr. - Em
resposta ao seu Ofício de 30 de dezembro findo, declaro a V. Exa.
que, atento o que contra a espectativa do governo imperial há ocorrido sobre o contrato de fornecimento, poder-se-á tomar o expediente, por V. Exa. lembrado, de autorizar ao Barão de Porto Alegre para
contratá-lo; mas que, podendo suceder que ele não possa conseguir,
bom será que v, Exa. não anule ou suste o concurso que a tesouraria
abriu, e que só dê sua decisão logo que aquele Barão lhe comunique qualquer deliberação que houver tomado, ou a impossibilidade de obter
um bom contrato.
Para esse fim remeterá V. Exa. ao mesmo Barão o incluso aviso
por um próprio de inteira confiança, que com rapidez se dirija ao
quartel-general do exército em operações.
Além deste alvitre, pode-se ainda tornar o seguinte: ficar dependendo a adjudicação do fornecimento da cláusula de não ter ainda o
Barão de Porto Alegre celebrado contrato. O que deve-se comunicar
ao referido Barão.
Deus guarde a V. Exa. -Ângelo Moniz da Silva Ferraz. -Sr. Visconde da Boa Vista."
Aprés la mort le médecin!
E quando S. Exa. soube que o fatal contrato de 16 de janeiro estava assinado debaixo da responsabilidade do nobre Visconde, ainda mais cresceu o zelo
para libertar o tesouro de condições tão onerosas. Em 21 de março (dois meses
e cinco dias depois do contrato), S. Exa. escreveu nestes termos ao Sr. Barão
de Porto Alegre:
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"Pela condição 10 do contrato celebrado com José Luiz Cardoso
de Sales, em 16 de janeiro último, para fornecimento de etapas e
dietas ao exército do comando de V. Exa., ficou estipulado que os preços serão reduzidos aos do contrato em vigor no exército do comando
do General Manoel Luiz Osório, se houver junção dos dois exércitos.
E, como por aquela condição mostrou o mesmo fornecedor reconhecer que se não deviam pagar dois preços por gêneros iguais em
igualdade de circunstâncias, chamo a atenção de 'v. Exa. para semelhante ponto, a fim de que a redução, indicada se verifique logo que os
dois exércitos operem na mesma zona, e semelhante sejam os meios
de transporte. "
Este ofício é datado de 21 de março deste ano.
Em aditamento, e em Ofício reservado de 22 do mesmo mês, disse mais
S.Exa.:
"Tenho de chamar a atenção de V. Exa. para os preços das etapas
estabelecidos no contrato de 16 de janeiro último, para o fornecimento das praças do exército sob o comando de V. Exa. preços que oneram a Fazenda Pública, mui especialmente quando as forças operarem
no território paraguaio.
No citado artigo eu dizia a V. Exa. que, à vista da condição expressa no contrato, de quando houver junça:o dos dois exércitos ficar o
preço das etapas por praça do exército, por V. Exa. comandado, igualado ao do outro exército logo que passasse o rio Paraná, deveria
V. Exa. tirar partido de estarem operando os dois exércitos em uma
mesma zona para serem considerados como tendo feito junção. Cumpre-me hoje manifestar que o pensamento do Governo é que V. Exa.
assim que puder, rescinda tal contrato, celebrando outro para que o
fornecimento às forças do exército por V. Exa. comandado se faça
com mais vantagens para os cofres públicos. "
Re-scinda o contrato, é o conselho que o nobre Ministro deu ao Sr. Barão de Porto Alegre, insinuando S. Exa. que o General chicanasse sobre a cláusula que reduzia a etapa quando o exército fizesse junção com o do Sr. General
Osório. O nobre Ministro, explicando hermenêutica ao Sr. Barão de Porto Alegre,
demonstrou que fazer junção e operar na mesma zona são disposições idênticas.
Eu duvido, Senhores, que os felizes comanditários admitam à interpretação, tanto mais que a cláusula que S. Exa. acrescenta - e semelhantes os meios
de transporte - dava aos comanditários evidente ganho de causa.
Rescinda o contrato, podia parecer simples coarctada, ou meio de defesa
preparado inteligentemente com a necessária antecedência, para no futuro ficar a
culpa da etapa de 1$600 sobre as costas do Sr. Barão de Porto Alegre, que desajeitadamente fez o triste contrato de 420 rs., o qual só veio a servir para dar argumentos à oposição. Ao nobre Ministro deixou melhores, argumentos o nobre Visconde, presidente que, na opinião do nobre Ministro, é o culpado da etapa de
1$600, que aliás, lhe foi imposta até com a cominação de responsabilidade da não
entrada do nosso exército na Confederação Argentina e no Paraguai, pelo nobre
Ministro.
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Rescinda o contrato! E a condição 11 ~ do contrato, que nesse caso obrigava o Governo a pagar todos os gêneros que existirem nos diversos depósitos,
conforme os preços da etapa e dos artigos da dieta, e das rações de aguardente?
É certo que o nobre Ministro tem censurado desabridamente o nobre
Visconde, a pretexto desta condição, e toda a censura seria procedente se não
fosse o nobre Ministro quem impôs ao nobre Visconde o contrato de 16 de janeiro, e se demais, .S. Exa. não tivesse estabelecido o singular precedente da idêntica doutrina no contrato de Uruguaiana, cuja condição 3~ diz assim:
"O presente contrato será considerado provisório e durará unicamente enquanto definitivamente não for esse serviço contratado na forma das ordens do governo imperial, contanto que o tempo que tem
de decorrer da data do presente até a definitiva solução não seja menor
de quatro meses. Se, porém, antes deste prazo, for resolvido que este
contrato não tenha vigor, o Governo receberá todos os gêneros em
depósito, que os contratadores tiverem, pelo preço do presente contrato, ou conforme o preço das tabelas."
.As tais misteriosas tabelas de Uruguaiana, pelas quais a comandita, no
dizer da tesouraria mostrara tamanha predileção, é que não aparecem, e o nobre
Ministro faria grande serviço se as comunicasse ao Senado.
Vou, agora Sr. Presidente, dar uma idéia perfunctória dos preços dos fornecimentos, cujas tabelas são conhecidas, e que todas ficam abaixo das de Uruguaiana.
O contrato da União, feito pelo Sr. Barão de São Gabriel é aquele cujas
tabelas a comandita repelia como menos propícias aos fornecedores. Pois bem,
segundo as tabelas do contrato da União - um alqueire de arroz custa 23$040,
uma arroba de açúcar 17 $920, uma dita de carne seca 6 $400, uma dita de café
moído 25$600, uma galinha 2$.
E por falar em galinhas, aí vai uma notícia que não deixa de ser interessante, e que eu li em uma carta do Sul.
Conforme o contrato de 16 de janeiro, feito em Porto Alegre a etapa no
Paraguai é de 1$600, e o preço das dietas o dobro do das tabelas do mesmo contrato. Estes preços são, com pequenas variantes, os do contrato da União. O preço
de uma galinha vem a ser pois 4$. E, como em marcha os fornecedores não tem
facilidade de obter galinhas, e é mais fácil conduzir carneiros, e visto que um carneiro equivale a 12 galinhas, em lugar de 12 galinhas se fornece para as dietas um
carneiro. A conseqüência desta permuta, quando o médico receita a dieta de galinha, não é só que o pobre doente tome caldo de carneiro em vez de caldo de galinha. Não! Para que as receitas dos médicos não fiquem em desarmonia com as
contas, o tesouro é debitado por 12 galinhas, isto é, compra-se um carneiro por
48$!
Com tais alcavalas, Senhores, poderá haver dinheiro que chegue? São as
conseqüências do conselho do nobre Ministro, quando declarou que as economias
são agora intempestivas; mas estas conseqüências vão nos ficando muito caras.
O Sr. Barão de Porto Alegre havia contratado, como eu já disse a 420 rs.
a etapa; tinha 10.000 homens; 10.000 x 420 rs. = 1:200$. É o que se gastaria
diariamente para o fornecimento da etapa.
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Ia começar a vigorar este contrato, quando chegaram os contratadores
de 16 de janeiro deste ano, com o direito de receber, em vez de 420 rs., 1$600.
Não verifiquei, mas parece-me que o fornecedor de 420 rs. era da mesma comandita, que passou a vender diariamente as mesmas rações, que na véspera lhe rendiam 4:200$ por 16:000$, aumentando o seu lucro diário com a insignificante
quantia de 11:800$, ou em um mês 354:000$, ou em cinco meses, que lá se vão
depois de 16 de janeiro 1,770:000$. Esta enorme quantia, esbanjada em pura
perda, é outro desgraçado corolário dos conselhos do nobre Ministro da Guerra.
Não é tempo de fazer economias!
Com a entrada do exército do Sr. Barão de Porto Alegre no Paraguai, milhares de contos de réis se estão assim malbaratando.
O Sr. Pompeu - Já está no Paraguai?

O SR. OTTONI - Pergunta se está no Paraguai o exército do Sr. Barão
de Porto Alegre; suponho que sim, porque cuido que as missões de Uruguai pertencentes à Confederação Argentina nas vizinhanças de São Borja, ocupam somente uma zona de 11 ou 12 léguas além do rio Uruguai, e imediatamente que
começam as vertentes do Paraná estão as missões do Paraguai.
Portanto, há muitos meses está o Sr. Barão de Porto Alegre, ou ao menos forças do seu comando, no território do Paraguai; eu não sei a como se está
fornecendo o exército, qual é o preço das etapas; mas pelo contrato é 1$600, e
a todo o tempo, se acaso menos se tem pago, os fornecedores discutiram perfeitamente essa questão geográfica.
Senhores, em vista de tantos escândalos, eu, pela minha parte, vou acreditando o que há muito tempo se escreve do Rio Grande e do Rio da Prata. Para
mim, já não há dúvida que existe uma conspiração geral a fim de que a guerra não
acabe; acho que estes fatos provam que assim deve ser. Os interesses de todos os
nossos vizinhos avultam com a continuação da guerra; e, quando vier a paz, o Brasil
é que há de ficar pobre.
Vou terminar o meu discurso, lendo ainda um apontamento que tomei
para calcular, conforme as tabelas do contrato da União, o valor de um boi na Confederação Argentina e no Paraguai (lendo:)
"Na Confederação Argentina a etapa é de 1$ 200, e dada a carne
de uma rês para 70 praças é a etapa de 70 praças 70 x 1$200 = 84$.
Mas a etapa consta, além de carne, 1/80 de farinha, 1 onça de sal, 1/2
onça de fumo, 3 onças de mate. Avaliando a farinha em 8$ o saco e
os mais artigos pelos preços da tabela das dietas, tem-se de farinha
50 rs., de mate 30 rs., de fumo 140 rs., de sal 20 rs., ou ao todo 240 rs.,
e para 70 praças 26$800, que abatidos do total (84$), dá para preço
de cada rês 57$200 e mais 12$ de couro, graxa e sebo. Vende-se pois,
um boizinho por 69$200, afora o que se ganhou nos outros gêneros:
e sendo a etapa de 1$600, como no Paraguai, por cálculo idêntico mostra que vende-se o boizinho por mais de 110$. Por isso se diz que o 29
corpo de exército é o paraíso dos fornecedores."
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A correspondência do. jornal, datada de 9 de abril deste ano, exprime-se
assim:
"Todo o exército está bem fardado, bem armado e convenientemente municiado, sendo tanto o armamento como o fardamento de superior qualidade; o fardamento, porém, é em tamanha abundância que os
soldados já não sabem como carregá-lo.
Os fornecedores estão satisfeitos, porque a etapa é de 1$ 200 e
dd-se uma rês para 63 praças, um alqueire de farinha para 80, três
onças de erva, uma de sal e rrleia de fumo para cada praça."
Sr. Presidente, eu sinto que o Sr. Ministro da Guerra não esteja na Casa,
nem algum outro de seus colegas; mas, como é de estilo haver amigos obsequiosos que tomem nota dos discursos da Oposição, para que S. Exas. respondam,
fico na esperança de que este fato se terá dado a respeito de algumas perguntas
que eu fiz, e que o Governo há de responder e explicar o que julgar digno de resposta ou de explicação.
Por ora, fico aqui.
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NAVEGAÇÃO A VAPOR DO RIO SÃO FRANCISCO

Sessão de 14 de junho de 1866
O SR. OTTONI
Crendo, Sr. Presidente, que se ia votar o projeto
sem discussão, e parecendo-me que poderia trazer ao Senado algumas informações que melhor o orientem no voto que vai dar, pedi a palavra.
O nobre Senador que me precedeu pôs-me em coação para falar. Minha
coação, tiro-a dos motivos, sem dúvida muito nobres, que o nobre Senador alegou
ter tido para ser o protagonista deste contrato. S. Exa. disse - e eu estou certo
que assim é - que se encarregara de promover a navegação a vapor do Baixo São
Francisco em conseqüência da insinuação ou apelo que para o seu patriotismo
tinha feito um augusto viajante que percorrera aquelas localidades. Ora, colocando assim o projeto, debaixo de tão augusta proteção, acanho-me de fazer observaçoes contra ele; mas acredito que entro nas verdadeiras intenções da augusta
personagem a que se referiu o nobre Senador, procurando esclarecer a questão
e chamando a atença:o do Senado para algumas informações que posso subministrar.
Não se trata do nobre Senador, suas infom1ações são plenamente aceitas
por mim. O nobre Senador pretende, com o projeto, proteger a Companhia de
·
Navegação Baiana . . .
O Sr. Barão de São Lourenço - A Companhia não; proteger a navegação
do rio São Francisco.
O SR. OTTONI - Perdão ...
Proteger a navegação costeira que atualmente é praticada pela Companhia, cuido que baiana ... Não me lembra bem o nome ...
O Sr. Barão de São Lourenço - Não é proteger a Companhia, é proteger
a navegação.
O SR. OTTONI - Perdão. Já retirei a frase "proteger a Companhia".
, O nobre Senador pretende proteger a navegação que atualmente é praticada pela Companhia tal.
O Sr. Dantas - Baiana.
O SR. OTTONI -

Baiana. Mas vejamos qual é o favor que só lhe preten-

de dar.
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Não se trata de favor à Companhia baiana, que está fora da questão; trata-se das vantagens de uma seção de navegaçao especial que se pretende adjudicar
àquela Companhia, e dos sacrifícios que são exigidos do Tesouro para realizar-se o
benefício dessa navegação especial. Assim, tudo quanto se disser deve ter somente
relação com essa navegação especial, com essa seção que se vai criar. Pois bem,
trata-se da navegação do Baixo São Francisco, das Piranhas, pouco mais ou menos,
até a sua foz.
O Sr. Barão de São Lourenço - Até o Penedo.

O SR. OTTONI - Até o Penedo. Sabemos que são cerca de 30 léguas
de extensão. Verifiquemos primeiramente este fato, que é de alguma importância: são 30 léguas de navegação franca onde o empresario não tem de fazer melhoramento nenhum no rio. Onde vai chegar a navegaça:o têm chegado muitos vapores nacionais, e até houve essa augusta viagem de passeio a que se referiu o nobre
Senador. Portanto, é uma navegação franca para os vapores que comporta o São
Francisco; não há mais do que lançar os barcos no rio e fazê-los navegar. São 30
léguas - peço ao Senado toda sua atenção - em que eu quero supor que não
há produto algum para exportar; em que se vai estabelecer uma navegação unicamente para facilitar aos turistas ireni visitar ...
O Sr. Barão de São Lourenço - Enganado.

O SR. OTTONI - Sei que é o contrário; é uma hipótese que figuro,
e conceda-me o nobre Senador a hipótese, para eu poder a argumentar. Dou de
barato que a Companhia não tenha renda alguma; suponho que fosse uma navegação estabelecida somente para dar aos turistas o prazer de irem visitar a cachoeira de Paulo Afonso; e portanto, já se vê que, segundo a hipótese, não tem a Companhia um vintém de renda bruta.
Pois, ainda assim, Sr. Presidente, os 30:000$ que o projeto consigna
são de sobra, e dariam, na:o só para o custeio, como para uma boa renda ao concessionário. Senão, vejamos: para navegar essas 30 léguas no rio São Francisco
pode-se comprar um vapor que não custe mais de 30:000$. Tenho informações
especiais e práticas da coisa, portanto, falo com conhecimeto de causa; mas demos
que, em vez de 30:000$, custa o vapor 40:000$.
Quero que a deterioração do vapor seja de 10% ao ano; aí temos 4:000$.
O custeio, por um anõ, para este vapor fazer quatro viagens por mês, poderá ser
de 8:000$ a 10:000$. Tenho experiência e em uma distância quase igual, de navegação fluvial mais penosa do que a do rio São Francisco, que é franco, até asPiranhas. O custeio de um vapor no rio São Francisco, mesmo fazendo quatro ou seis
viagens por mês, posso assegurar ao Senado que não se elevaria a mais de 8:000$.
Aí temos, 8 e 4/12, e note-se que quando falo em custeio incluo o piloto, comandante e número de marinheiros necessários - 6 ou 8 marinheiros são de sobra.
O Sr. Dantas - E o combustível?
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O SR. OTTONI - Eu falo, inclusive: no custeio está incluído o combustível. Aqui temos que, para ter o gosto de ver a Cachoeira de Paulo Afonso
quatro vezes por mês, para se estabelecer um passeio destes, supondo que o vapor não traz renda alguma dali, bastarão para todas as despesas 15:000$. É quantia sobeja para pagar o custeio de um vapor fazendo quatro viagens por mês, durante um ano. Por conseqüência, o empresário ou a companhia que tiver 30:000$
poderá, satisfazendo plenamente as condições a que se obriga, colocar um vapor
navegando duas vezes e sem ter um vintém de renda bruta, meter na algibeira anualmente 15:000$ .
Ora, à vista destas informações e dos cálculos que fiz aqui a esmo, porque
nem sabia que este projeto vinha à discussão, parece-me que nas circunstâncias
atuais da Nação, quando estamos a braços com uma dívida onerosa, não é permitido que se dê,já não digo os 40:000$ que a emenda consigna, mas nem os 30:000$,
porque é despender em pura perda ...
O Sr. Paranhos - A emenda, e não o projeto.
O SR. OTTONI - Há uma emenda que eleva a subvença:o a 40:000$; é
dela que eu falo. Eu acho que as circunstâncias não permitem tamanhas larguezas.
E a utilidade pública do Baixo São Francisco nada perde com a rejeição
do projeto, porque, se acaso, como o nobre Senador informa, e eu acredito, é notório o fato do aumento das colheitas e crescimento do comércio do Baixo São
Francisco, isto é, nas províncias adjacentes, esses consideráveis produtos, aumentando as vantagens da navegação do rio São Francisco, hão de obrigar a Companhia baiana, por utilidade própria, a estender pelo rio a sua linha de navegação, instalando só um pequeno vapor, que muito pouco lhe custará, estando já feitas,
como estão, todas as despesas de administração central na Bahia e no Penedo, e
sendo, por isso, a despesa adicional, simplesmente a da compra de um pequeno
vapor e seu custeio. Asseguro ao Senado que, se há essa extraordinária quantidade
de produtos .:_ tanto que o nobre Senador pelas Alagoas sustenta que duas viagens
por mês não são bastantes, que são precisas muitas mais - é negócio da India para
a Companhia baiana colocar ali um vapor fluvial, e eu não teria dúvida de conceder
à Companhia baiana um amplo privilégio, um privilégio exclusivo para a navegação
a vapor no Baixo São Francisco pelo tempo do atual contrato da Companhia.
Pelo que diz o nobre Senador, por aquelas regiões há muitos produtos
que exportar, há importação e movimento de passageiros. Ora, dada essa hipótese,
a exclusividade é uma grande vantagem para a Companhia, cujos vapores já chegam
ao Penedo e não têm mais do que aproveitar, subindo 30 léguas, todo esse comércio.
O que não concordo é que se dê à Companhia baiana nem mais um vintém, até porque as. circunstâncias do Tesouro público não comportam sacrifícios, e sobretudo quando não são estes reclamados pela utilidade pública; assim,
são um favor que se vai fazer a Companhia baiana, favor de que ela não precisa.
Tenho dado as razões do meu voto. Se houver uma emenda concedendo um privilégio exclusivo não só por 12 mas ainda por maior número de anos,
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em favor da Companhia baiana, para navegar no Baixo São Francisco, votarei
de boa vontade, mas pela subvenção, absolutamente não voto.

O Sr. Barão de São Lourenço - Sr. Presidente, responderei com brevidade ao nobre Senador que acaba de falar S. Exa. andou transviado em sua argumentação. Eu fiz ver que um vapor único não garantia a regularidade da navegação de que se trata. O cálculo, portanto, do nobre Senador, que se bas.0.Qu sobre
o custo de um vapor, e não de dois, que são indispensáveis, pecoucompletamente.
Segunda falta: o nobre Senador, apesar da grande prática que tem, não está seguro
da exatidão das despesas inerentes à navegação a vapor no nosso País.
O SR. OTTONI - Pode ser.

O Sr. Barão de São Lourenço - Não está. Alega sua experiência na direção de um vapor pequeno no Mucuri, e eu posso alegar a que tenho, de presidir a diretoria de uma Companhia que tinha de oito a doze vapores, e por alguns
anos. Seu cálculo de custeio é inexato, devendo lembrar-se apenas que tudo quanto
consome ou emprega um vapor, inclusive o combustível, é importado do estrangeiro.
Considerou muito fácil a navegação do Baixo São Francisco, da cidade
do Penedo para cima, sem algum risco. Não é tanto assim: a navegação não precisa de benefício notável, ou pode prescindir de o fazer; porém, em alguns lugares terá a Companhia de procurar algum melhoramento, talvez; e em todo caso,
é sempre uma navegação que necessita de vigilância, e sujeita a avarias, quando
se tem de fazer viagens em todas as estaçoes, com toda água, e sem escolha de
tempo. A extrema vazante e as grandes cheias podem trazer freqüentes sinistros.
Os vapores para tal navegaça:o, ainda que devam ser de pouco calado, talvez de três palmos, devem também ser de grande força para vencer a corrente do
rio, e para rebocar contra ela diferentes barcaças de condução das cargas, que não
podem receber os porões dos referidos vapores; e neste sentido foi celebrado o
contrato. Portanto, o custo deles não há de ser tão diminuto como o nobre Senador calcula. Na viagem, para que se faça ela com rapidez, os vapores deixavam
nos portos da escala os respectivos carregamentos com as barcaças, que na volta
retomavam com os efeitos do País ou da lavoura. Essas barcaças custam dinheiro
e não serão tão poucas, não tendo, porém, figurado nos cálculos do nobre Senador. Não me parece que S. Exa. aprendesse muito com a sua prática no Mucuri
O SR. OTTONI - Aprendi muito.

O Sr. Barão de São Lourenço - Os 40:000$ do cálculo do nobre Senador, custo de um pequeno vapor, vão a 80:000$ para dois, ou a 100:000$ e mais!
E, se adicionar o custo das barcaças e de oficinas, casas de arrecadação e outros
arranjos; e se corrigir o erro do custeio, obterá um diferente resultado. Do que
calculou, 10% para amortização não é suficiente em nosso clima, e com os nossos
hábitos, que tudo estragam com mais precipitação. Estou persuadido de que outra
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Companhia não tomaria com os recursos desta resolução semelhante serviço. A
Companhia baiana tem perdido muitos centos de contos do seu capital; e mais de
uma vez a suspeitei fraca, resistindo aos prejuízos com o aumento de capitais
ingleses. Alegou o nobre Senador a existência de certas vantagens dessa Companhia
para fazer sobressair o exagerado auxílio que se lhe quer oferecer, como sejam administraçao central, oficinas e outras. Sem dúvida, a estas circunstâncias pode-se
atribuir a aceitação desta última empresa; porém, em todo caso, são vantagens
suas, e que lhe devem aproveitar.
Eu não asseverei ao Senado que descia já pelo rio São Francisco grande
quantidade de gêneros, como cargas futuras da nova navegação. Eu disse apenas
que a Companhia baiana havia feito considerável benefício aos lugares que visita,
e referi-me especialmente às cargas que conduz da cidade do Penedo. Esta consideração me serviu de motivo mais para desejar realizar o aumento da navegaça:o
rio acima, que deve estimular a cultura e convidar as populações ao trabalho. Nao
faltam os braços entre nós tão consideravelmente, como se acredita; o que falta é
disposição para o trabalho, que cumpre estimular por todas as formas. O nobre
Senador achou inconcebível que se votem 40:000$ para uma navegação fluvial
neste tempo! Gastando o Brasil centos de milhões improdutivamente, somente
choramos esta despesa produtiva? Bastaria dispensar um dos muitos encouraçados que chegam todos os dias, para que houvesse dinheiro para estas e outras
necessidades públicas. (Apoiados.) Há três anos se censurou o Governo por ter encomendado um encouraçado, e se ridicularizou a encomenda por se atribuir as
vistas de querer tirar à Inglaterra o cetro dos mares! Hoje, eles chegaram aos pares!
O Sr. Souza Franco - Queria há três anos, sem necessidade, aquilo que
agora censura havendo necessidade.
O Sr. Barão de São Lourenço - Sr. Presidente, eu prefiro que se despenda
com a navegação de nossos inumeráveis rios, estradas notáveis que possuímos, e
onde se empregarão poucos capitais, às dispendiosíssimas estradas de ferro que se
quer realizar com precipitação. Antes, despender 40:000$ com a navegação do
Baixo São Francisco, do que pretender desde já realizar uma estrada de ferro,
desta Corte até o mesmo rio, despendendo-se talvez centos de mil contos que
não possuímos. Esses infelizes povos que habitam as margens do Baixo São Francisco talvez tenham conhecimento de que são brasileiros, porque pagam o imposto
de sangue, e, pela insignificante produça:o que sua ignorância e ócio produzem, façamos-lhes sentir este benefício, e que eles o agradeçam ao Monarca, que visitou
suas choupanas.
O Sr. Souza Franco - Sim; o necessário vamos dar.
O Sr. Barão de São Lourenço - Sr. Presidente, o Senado viu que não
tive por objeto beneficiar a Companhia baiana nessa ocasião, e sim aproveitar
suas vantagens para facilitar a realização de meu intento ou da empresa que contratei. Sem dúvida, a Companhia deve procurar colher interesse do emprego de
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seu capital, porque nlío podemos esperar tanta abnegaçao dos nossos compatriotas, quanto mais dos estrangeiros. Eu, contínuo a votar pela emenda que mandei.
O SR. OTTONI - As últimas palavras do nobre Senador anulam, no
meu entender, a única razão plausível com que poderia ser acobertado este projeto. Eu supunha, pelo que disse o nobre Senador, em aparte, e no princípio do
seu discurso, que a Companhia baiana precisava de mais este favor __ _
O Sr. Barão de São Lourenço - Não, Senhor.
O SR. OTTONI - .. _ que estava em más circunstâncias, que estava
arruinada e que, para viver, precisava destes 40:000$. As últimas palavras do
nobre Senador tranqüilizam-se a este respeito: a Companhia não está em circunstâncias desgraçadas, não precisava de socorros para viver.
O Sr. Barão de São Lourenço - Também não disse isso.
O SR. OTTONI - Não se pede socorro a favor da Companhia baiana;
trata-se unicamente do interesse público.
O Sr. Barão de São Lourenço - Sim, apoiado.
O SR. OTTONI - O nobre Senador também já explicou que a grande
soma de produtos em que tinha falado são transportados das Alagoas, não vêm do
São Francisco; do São Francisco hão de vir agora.
O Sr. Barão de São Lourenço - Também não é assim; já vêm alguns.
V. Exa. vai aos extremos.
O SR. OTTONI - Não vou aos extremos; estou pronto a aceitar os corretivos que o nobre Senador indicar às informações que deu e desejo discuti-las,
tais quais S. Exa. as deu.
O que, em todo 6 caso, é certo, é que a Companhia baiana pode ficar à
parte; trata-se da navegação do São Francisco, somwte. Fiquemos, pois, no terreno do contrato.
O nobre Senador combateu a minha argumentaçlío, porque tinha eu calculado somente o custeio de um vapor, quando eram precisos dois, por isso que a
navegação do rio oferecia emb'!raços, era preciso fazer-se com muito cuidado: podia
um vapor sofrer algum~ avaria, sendo necessário estar outro pronto para substituilo. Quero admitir que· sejam necessários dois vapores; pela experiência que tenho,
de uma navegação muito mais difícil do que a do rio São Francisco, cuido que
um só vapor faria cinco viagens por mês. Pelas palavras do nobre Senador, vejo
que para a navegação do rio São Francisco é necessário um pequeno vapor de pequeno calado, de três palmos d'água.
O Sr. Barão de São Lourenço - Pequeno, mas muito forte.
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O SR. OTTONI - Um rebocador - eram exatamente as condições
do vapor de que tenho experiência; era um pequeno rebocador: como tal, funcionav<\ quando o rio estava baixo, não admitia que ele calasse mais de 3 a 4 palmos
d'água. O meu rebocador levava, então, duas, três pranchas, carregando cada uma
400, 600, até 1.400 arrobas, conforme permitia o estado das águas.
O Sr. Barão de São Lourenço outra correnteza.

O São Francisco não é o seu rio: tem

O SR' OTTONI - Isto é questão urúcamente da força do vapor. O rio
São Francisco tem muito mais fundo, tem outras condições de navegabi:lidade
muito mais favoráveis do que o rio Mucuri, de que eu falava; por conseqüência,
no paralelo tudo é em favor do rio São Francisco. O meu pequeno vapor fazia,
entretanto, 4 e 5 viagens por mês·, com pequena interrupção; só uma vez necessitou de um conserto e veio ao Rio de Janeiro para ser reformado.
Mas admitamos que sejam precisos dois vapores; dou de barato que sejam
80:000$ de capital. Qüero ficar ainda nos limites extraordinários que dei para a
deterioração, isto é, iO%. Segündo a minha experiência, a deterioração é menor,
mas suponhamos 10%; são 8:000$. Dou 5:000$ para os juros do dinheiro dos dois
vapores; aqui estão 8:000$ e 5:000$, 13:000$:cuidoqueninguémmeconstestará
que estas verbas não exigem quantia mais avultada. Vamos ao custeio.
O Sr. Barão de São Lourenço -

E as barcaças?

O SR. OTTONI - Tenha o nobre Senador a bondade de não se ímpacientar, que eu chegarei às barcaças. Mas vamos, por ora, ao custeio do vapor.
O nobre Senador argumenta com o custeio de vapores de barra afora,
que navegam no alto mar. Não tein paralelo algum o custeio destes vapores com
o custeio dos vapores que navegam exclusivamente nos rios. A navegação fluvial
não tem muitos dos inconvenientes que tem a navegação do alto-mar.
Mas o nobre Senador falou-me em combustível. Eu ignoro, declaro francamente, se na margem do São Francisco haverá lenha para combustível do vapor.

O Sr. Dantas - Não há.
O SR. OTTONI - Admito que não haja, e o vapor terá por combustível carvão de pedra, que custa uma bagatela. Qual é a despesa do combustível?
O vapor não pode ser de mais de 16 ou 20 cavalos.
O Sr. Barão de São Lourenço - Quarenta ou 50.
O SR. GTTONI - Quero admitir 40, mas asseguro que não há de ir lá
nenhuma desta força, talvez não vá de mais de 16.
Um vapor de 40 cavalos gastará, em cada viagem . . . Note-se bem> 30
léguas representam uma viagem que se póde fazer em horas - na descida, em
seis horas; na subida, em doze.
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O Sr. Barão de São Lourenço - Não tem escalas?
O SR. OTTONI -Nas escalas, cuido que o carvão não está queimando.
O Sr. Barão de São

f~ourenço

- Decerto.

O SR. OTTONI - Portanto, posso não atender a escalas, quando calculo o gasto do carvão.
O que asseguro é que, para a viagem de ida e volta, são necessárias 18
horas.
O Sr. Barão de São Lourenço - Assegura maL
O SR. OTTONI
de 18 horas.

-

A viagem efetiva, de fogo aceso, não será de mais

O Sr. Barão de São Lourenço - Assegura mal.
O SR. OTTONI - Apelo para os profissionais. Asseguro ao Senado, pela
experiência que tenho, e o Senado dê o peso que entender.
Quero dar, porém, 24 horas para a viagem redonda. Suponhamos que o
vapor necessita de uma força de 40 cavalos; ainda assim, três toneladas de carvão
siTo de sobra para o serviço do vapor. São duas viagens por mês, 24 viagens por
ano. A três toneladas por viagem, são 72 toneladas.

(O Sr. Barão de São Lourenço dá um aparte inaudz'vel)
O SR. OTTONI - Há de perdoar-me o nobre Senador, que não está
muito prático nisto.
Por conseqüência, aí temos, quando o preço do carvão estiver elevado a
40$. menos de. 3:000$, e em época normal, pouco mais de um conto e tanto;
mas cu quero dar 2:000$, só para carvão. Eu fazia, no Mucuri, cada viagem do
v::~ por fluvial com 2.000 achas de lenha, que me custavam 12$; era uma viagem
redonda. de 60 léguas. Portanto, já vê o nobre Senador que, quando dou 2:000$,
p:ua carvão, concedendo mais de três toneladas, quatro, cinco toneladas, vou além
de tudo quanto a minha experiência ensina.
Por conseqüência, aí temos combustível, juros de capital empregado ·e
deterioração. 15:000$. O que resta no custeio de rebocador? Resta o pessoal.
Quanto ao pessoal, eu podia descer aos detalhes, mas asseguro que, para um rebocador. como o nobre Senador indica, é preciso que seja um vapor que tem de navegar o rio de São Franciso, bastavam 10 ou 12 pessoas, não era preciso uma tripulaç:!o maior do que aquela que eu vi trabalhar com proficiência em alguns outros
vapores. É questão, quando muito, de 6:000$ ou 8:000$ por ano. Suponhamos
6:000S:aquiestão 15:000$ e6:000$- 21:000$;ficam,ainda,9:000$.
Diz-se que são necessárias barcaças. Ora bem; o rio São Francisco, com
as condições de navegabilidade que tem, segundo o seu regime, que é muito conhe978

cido, sobretudo depois da exploração feita pelo Sr. Halfeld, pode comportar barcaças ex tensas, compridas, que, com um pequeno calado, carreguem de 1.000 a
2.000 arrobas. Tenho exemplo de uma barcaça de ferro que, com 50 pés de comprimento sobre 12 de boca, carregava 1.400 arrobas, calando três palmos de água,
e 600 arrobas, se não me engano, calando palmo e meio. Ora, no rio São Francisco há sempre três palmos de água.

O Sr. Dantas - Três palmos, só?
O SR. OTTONI - Se há mais, como presumo, melhor para a minha argumentação; como o nobre Senador falou em três palmos de água, estou argumentando nessa hipótese. Nunca as barcaças· deixarão de viajar calando três palmos
d'água; duas barcaças conduzirão pelo menos 3.000 arrobas - termo médio rebocadas pelo vapor, sobretudo atendendo-se que a maior parte do serviço é rio
abaixo.

O Sr. Barão de São Lourenço - Tanto é rio abaixo, como acima.
O SR. OTTONI - Há de me perdoar; a importação, subindo pelo São
Francisco, chega só até a Cachoeira de Paulo Afonso. Das Piranhas para cima,
a alcançar a parte superior do São Francisco navegável, há 70 léguas de serras,
e por isso, atualmente, o escasso comércio do São Francisco, para cima de Paulo
Afonso, se faz, e continuar-se-á a fazer com a Província da Bahia, como o nobre
Senador sabe melhor do que eu; por conseqüência, esta navegação não levará para
o Alto São Francisco um só volume de importação e nem trará uma arrob:t de exportação. A navegação de que se trata vai somente à pequena população das vilas
de Sergipe e Alagoas que ficam para baixo da Cachoeira e de uma comarca de Pernambuco que fica adjunta, cuido que a da Boa Vista.
Mas continuemos no orçamento das despesas da navegação dos dois vapores para o serviço da cidade do Penedo ao porto das Piranhas. Em lugar de dois,
suponhamos três barcaças de ferro. Quanto poderão custar? Suponho que sejam
feitas com o maior esmero e solidez. Suponhamos três barcaças de ferro para carregarem até 2.000 arrobas cada uma. Asseguro ao Senado (}Ue não poderão custar
muito mais de 3:000$ cada uma, ou 9:000$ as três·; dou mais 1:000$ para o juro.
Estávamos em 21:000$, com 1:000$ de juro do capital das barcaças, aí estiro
22:000$. Isto é, mesmo na hipótese de que se concedam só os 30:000$ do projeto, _e supondo que não há nem um passageiro nem uma arroba de importação
ou de exportação, isto é, supondo igual a zero o produto bruto da ~mpresa, ainda
assim deixará ela, com certeza, um lucro líquido de 8:000$ anuais. E um bom presente de 30 a 40:000$ anuais que se vai fazer à Companhia baiana.
Cuido que no meu orçamento contemplei todas as verbas de despesa, mas,
ainda que faltasse alguma, em todo o caso o resultado é esse, e, por conseqüência,
acredito que as circunstâncias atuais do País não são para se fazerem destas larguezas. Eu não sou culpado, nem me dói a consciência no esbanjamento dos milhões
de que falou o nobre Senador, e, em todo o caso, estou no meu direito e no meu
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dever, procurando mesmo, pa~a fazer face a esses terríveis ônus com que o Ministério atual está sobrecarregando o País, economizar estas dezenas de contos, se não
centenas, porque não é assim tão pouco - cuido que o contrato é por doze anos:
se forem 40:000$, são 480:000$, e já'é alguma coisa; sendo 30:000$, são 360:000$,
o que não é assim um pingo de cera tanto para se desprezar nas presentes circunstâncias.
Tenho dado a razão do meu voto.
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DISCUSSÃO DO VOTO DE GRAÇAS
Crítica a Caxias na Condução da Guerra do Paraguai
Elogio de Osório, Canabarro, Bento Manoel

Sessão de 12 de agosto de 1869
O SR. OTTONI - Há dias lavrei nesta tribuna um protesto solene contra
o Voto de Graças adicional que, segundo a opinião da nobre Comissão, deve subir à
presença de S. Exa. o Sr.· Duque de Caxias, ex-Comandante-em-Chefe das forças
em operações.~ontra o Governo do Paraguai.
Este Voto de Graças adicional propo~to pela nobre .Comissão, se acaso
o examinássemos sem o pôr em frente dos seus autores e das circunstâncias, evi·
dentemente significaria uma censura e desaprovação ao Gabinete. Os precedentes
invariavelmente têm estabelecido que na resposta ao discurso do Trono, o Senado
apenas parafraseia o que o Trono lhe veio dizer, mas não responde a perguntas
que não lhe tenham sido feitas.
·
E, pois, nada tendo dito o Trono acerca dos serviços relevantes, que possa ter prestado no Paraguai o nobr(). ex-Comandante-em-Chefe, a proposta da
Comissão significa uma advertência ao Ministério de que não andou bem inspirado, de que escasseou justiça ao nobre Duque; esta é a conclusão lógica que salta
aos olhos à primeira leitura do trabalho da Comissão. Mas pode estar na intenção
da nobre Comissão propor um voto de censura ao Gabinete? .o Senado unanimemente dirá: não.
Uma das batalhas que efetivamente comandou e ganhou o nobre Duque,
foi a batalha parlamentar que deu em resultado a eleição da Comissão. Os antecedentes dos nobres membrqs da Comissão nos demonstram que estão eles identificados com o Gabinete: dois nobres barões membros da Comissão foram os primeiros presidentes de província que a atualidade despachou. O nobre relator, pela
posição que ocupou na tribuna, fazendo oposição ao Ministério de 3 de agosto,
se fosse o Parlamento que fizesse os Ministros tinha conquistado um lugar no Gabinete de 16 de julho: e o nobre Presidente do Conselho, Senador pela Província
do Rio de Janeiro, não podia, sem desconsiderar o seu antigo colega no Ministério de 1852, que demais acabava de conquista~; a situação, deixar de chamá-lo para
seu colega em 1868.
Na ocasião causou surpresa que o nobre relator da Comissão ficasse de
parte na organização ministerial, e mesmo nos primeiros despachos de presidente;
mas consta que S. Exa. de pleno direito reclamara em lugar da Pasta que se lhe
devia ter dado, a Presidência da Bahia, com o que o Ministério condescendeu.
O nobre Presidente de São Paulo, além dos serviços que prestou combatendo no
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Parlamento, é também sabidamente elemento de força na fonte de que nasceu o
Ministério de 16 de Julho.
Por conseguinte, Comissão e Ministério estão perfeitamente identificados; não é possível imaginar oposição a este Gabinete, partindo de uma tal origem.
Mas como explicar o acrescentamento intercalado na resposta à Coroa?
Em falta de outra explicação; se poderá supor que no Império há algum ou alguns
Ministros sem Pasta, cujo voto prevaleceu quando em Conselho se teve de discutir
e aprovar o discurso do Trono; mas que esse voto lá preponderante, não prepondera no Senado, o qual, endereçando um Voto de Graças diretamente ao Sr. Duque
de Caxias, reage contra a omissão e contra o Ministro sem Pasta que a decretou.
Entretanto, Sr. Presidente, não discutirei mais a origem desse tópico, deixando que os nobres Ministros e a nobre Comissão o tomem a si, como lhes aprouver. Pretendo simplesmente justificar o meu protesto. Será este o fim principal do
meu discurso.
Receio que me seja aplicada a cominação que foi já decretada nesta tribuna
contra todos os que duvidan1 da grande superioridade e dotes do nobre ex-Generalem-Chefe. Disse-se aqui que só o ódio e o rancor partidário poderiam dirigir censuras a S. Exa., e, pois, poder-se-á aplicar-me a cominação; mas se assim suceder,
usando de igual direito replicarei que tais juízes podem ser acoimados de parciais,
se não subservientes.
O Sr. Silveira Lobo - Apoiado.
O SR. OTTONI
Eu vou discutir sem recriminação nem subserviência,
sine ira aut studio.
Quando o Átila do Paraguai lançou sobre nossas fronteiras suas hastes
bravias, sabe o Senado que nos achou completamente desprevenidos para resistir. Uma política de medo injustificável havia desarmado o Rio Grande.
Os milhares de valentes que ao primeiro alarma se reuniram em tomo
de Canabarro e de Osório não tinham nem uma lança para fazer frente ao inimigo: é daí, Sr. Presidente, que nascem os cinco anos de guerra que temos sustentado contra o Paraguai.
Se acaso, desde que, por uma política que nunca foi minha, demos independência ao Paraguai, estudássemos os preparativos que em larga escala e ostentosamente se faziam nos arsenais de Assunção e Vila Rica, o mais trivial bom senso
nos teria aconselhado a armar o Rio Grande; mas tinha-se medo do Rio Grande. Falemos com franqueza: o Governo brasileiro parecia confiar mais no Paraguai, e talvez esperava que em dadas circunstâncias teria de encontrar apoio antes no Paraguai do que no Rio Grande.
Mas, mesmo desarmado como estava o Rio Grande, sabíamos a priori que
lá teríamos os nossos melhores elementos de defesa. Assim o compreendeu o Ministério de 31 de agosto, a quem o nobre Ministro da Marinha não nega a glória de haver levantado essas heróicas legiões de voluntários da Pátria, e preparado outros
meios com que temos podido resistir às hastes do Paraguai.
O Ministério de 31 de Agosto, reconhecendo que no Rio Grande estavam
nossos melhores, pelo menos dos melhores, meios de defesa, era natural que se
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lembrasse, para Comandante-em-Chefe, do nobre Duque, então Marquês de Caxias.
O Sr. Duque de Caxias não tinha tido na sua vida passada, nem na guerra da independência, nem na guerra da Cisplatina, no primeiro reinado, nem nessas escaramuças que dirigiu por ocasião de nossas dissensões internas, nenhum precedente
que lhe desse direito a ser considerado grande general. Se eu pedir que me apontem
qual é a batalha que ilustra a escada ou os planos do nobre Duque, citar-se-ão
muitas, mas eu hei de pedir vista para embargos a respeito de todas.
Entretanto, é inegável que o nome do então Marquês de Caixas estava
associado a fatos importantes. General-em-Chefe de 1843-1846, foi a batalha
de Ponche Verde a que mais ilustrou as armas legais naquela .contenda, ao menos
sob o comando do Sr. Marquês de Caxias, porque outros generais ... Fiquemos
nisto.
Mas essa batalha de Ponche Verde foi ganha por Bento Manoel; em 1846,
Bento Manoel estava ao lado de S. Exa. com Porto Alegre e Osório. Era então
Bento Manoel, como hoje Osório, o anjo da guarda do nobre Marquês de Caxias.
Chegando a São Gabriel, Bento Manoel deixou o General-em-Chefe entrincheirado dentro de uma fortificação de leiva, levantada pelo brigadeiro Frias,
e foi dar a Canabarro a batalha de Ponche Verde, a 16 léguas de Sao Gabriel, além
do extenso banhado de Pamarotim, que tem mais de uma légua de largura. Voltando de Ponche Verde, foi ainda Bento Manoel quem veio levantar o sítio de
Alegrete, comandando a divisão da vanguarda do exército legal. Por conseguinte,
a glória do nobre Marquês de Caxias naquela ocasião, era a de ter tido auxiliares
como Bento Manoel, Osório e Porto Alegre.
Depois de Ponche Verde e de Alegrete, compreendendo a força de que
ainda dispunham os patriotas de Piratini, o nobre Marquês de Caxias abriu uma
negociação com o Governo de Canabarro. Eu tive a honra de ser mediador nessa
negociação; as propostas do nobre Marquês de Caxias me foram transmitidas, como
cuido que o Senado sabe, porque se publicaram na ocasião. Tive a glória de ser conselheiro de Estado de Canabarro, e o falecido general disse em documentos depois
publicados, que a carta do humilde orador, que ora se dirige ao Senado, tinha sido
o farol que havia guiado os rio-grandenses livres ao porto de salvação.
Nessa ocasião o nobre Marquês de Caxias compreendeu perfeitamente
os interesses do Império.
Não houve condições indecorosas; os homens de Piratini honraram-se
não exigindo senão garantia para todos os que tinham servid_o sob seu comando,
e o nobre Marquês de Caxias concedendo tudo quanto Piratini tinha reclamado,
ficou sendo o homem do Rio Grande. Três anos de Comando-em-Chefe lhe haviam
dado grande ascendência sobre os chefes legais, e o convênio o fez travar amizade
íntima com os de Piratini; tornou-se, pois, o homem do Rio Grande.
Poucos anos depois veio a guerra de Rosas. Também ali o nobre Marquês
de Caxias na:o comandou batalha alguma. Quando chegou à Vila da Conceição, ao
acampamento de Oribe ou, antes, quando chegou a Santa Lúcia, ainda muitas léguas atrás da Vila da Conceição, Urquiza tinha se entendido com Oribe, o arranjo
entre os dois estava firmado, e levantadas em Montevidéu influências que nada
tinham de favoráveis ao Brasil, como os tempos posteriores o demonstraram. Se983

guindo para Buenos Aires, o nobre Marquês não esteve em Moron; as glórias que
ao Brasil couberam em Moron pertencem especialmente aos heróicos Conde de
Porto Alegre e Visconde do Herval.
O Sr. Cansanção de Sinimbu - Apoiado.
O SR. OTTONI - A divisão brasileira que ali operou era comandada
pelo então brigadeiro Manoel Marques de Souza, e um dos corpos por Manoel
Luiz Osório. O nobre Duque ficou no miradouro da colônia do Sacramento; subiu
a uma sotéia, e de lá observou os movimentos do inimigo, muito de longe; portanto,
da guerra com Rosas não lhe pode vir glória como general. Entretanto, mesmo nessa
guerra, arraigou-se mais a sua influência no Rio Grande. Eu já disse nesta Casa que
quando o Sr. Caxias em 1852 chegou ao Rio Grande, os brasileiros legalistas e os
rebeldes corriam em massa a oferecer-se a S. Exa.: faltaram armas para os voluntários que tinha.
Convencido eu dessa influência e dos seus motivos, quando bem longe
desta Corte, pareceu-me que íamos ser seriamente atacados pelo nosso vizinho
do Paraguai, tive a honra de escrever ao meu nobre amigo, Senador pelo Maranhão,
então Presidente do Conselho, que o general mais apropriado para ser mandado
contra o Paraguai era o Sr. Marquês de Caxias.
O Sr. Furtado - É exato.
O SR. OTTONI - Vê-se por esse fato que eu não tinha preconceito algum a respeito do nobre Duque de Caxias. Pelo contrário, queria que se lhe proporcionasse ocasião de conquistar glória para si e para o nosso País.
Mas o Sr. Caxias nessa ocasião mostrou que era mais chefe de partido
do que brasileiro: recusou o comando que lhe foi oferecido pelo nosso colega Senador pelo Maranhão, e absteve-se de ir pelejar no Paraguai pela honra de seu País.
O Ministério, que se seguiu, de 12 de Maio de 1865, não sei se dirigiu ao
nobre Marquês; porém, está no domínio público que em Uruguaiana a vontade
irresponsável pretendeu que o Sr. Marquês de Caxias aceitasse a Pasta da Guerra
e tomasse a direção do Exército. Aí me parece que também ficou em falta o patriotismo do nobre Marquês: S. Exa. preferiu vir para o Senado. O Senado se recordará de que fazendo oposição ao Ministério de 12 de maio de 1865, eu estranhei
que os serviços do nobre Marquês de Caxias não tivessem sido aproveitados.
Lendo, o falecido ex-Ministro da Guera, o trecho de uma participação
pela qual pretendia provar que Osório pedira demissão, obriguei o orador a ler
inteiramente a peça, e ficou provado ao Senado que Osório não se esquivava de
servir, mas indicava o Sr. Caxias como homem mais apropriado especialmente
para reunir em torno da nossa bandeira todo o Rio Grande.
Veio depois o Ministério de 3 de agosto, o qual em vista dos precedentes bem inspirados andou, ao menos no entender dos que tinham manifestado
tal opinião, em convidar o Sr. Caxias para ir tomar o comando do exército.
Apareceu ainda no Sr. Caxias o chefe de partido e não o brasileiro patriota: aceitou o comando, mas o Senado sabe como S. Exa. correspondeu à con-
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fiança que nele depositara o Ministério de 3 de Agosto. O Senado sabe que se não
a espada, a influência do nobre general Marquês de Caxias foi quem organizou o
Ministério atual, que é essencialmente Ministério Caxias.
O Sr. Ministro da Marinha - Onde as provas?

O SR. OTTONI - Não se prova a evidência, e a evidência desse fato
está na consciência pública e na do Senado.
Sr. Presidente, no princípio da guerra dois planos de campanha apareceram: o plano de Osório e Canabarro, e o plano que está eloqüentemente formulado nas palavras que V. Exa. pronunciou então nesta tribuna: Defenda Humaitá.
Osório e Canabarro entendiam que o exército aliado devia subir pelo Uruguai, penetrar no coração do Paraguai e instalar-se em Vila Rica, prescindindo de Humaitá,
que aliás poderia ser guardada em respeito pela nossa esquadra, pelas pequenas
forças que a acompanhavam, e pelos nossos aliados.
A sabedoria deste plano, Sr. Presidente, hoje ninguém pode negar. Quem
lança os olhos para o mapa do Paraguai que vem junto à obra do Sr. Dugraty e
para o elenco que o acompanha reconhece que de uma população de um milhão
trezentos e sessenta mil almas, que esse escritor dá ao Paraguai quase um milhão
de habitantes e dos mais industriosos estão colocados justamente no triângulo,
cujo vértice está na Assunção, formado pelo Paraguai e Paraná e pela estrada de
ferro de Vila Rica imaginando-se esta prolongada até o rio Paraná e nas abas das
cordilheiras adjacentes à estrada de ferro.
A simples inspeção do mapa Dugraty prova que bem inspirados andavam Osório e Canabarro quando diziam: "Vamos ao coração do Paraguai; vamos
a Vila Rica, e daí ameacemos Assunção." Se tão sábio plano fosse aceito, ainda
que se prolongasse a guerra, te-la-íamos feito à custa do inimigo, e sem despendermos, enriquecendo o rio da Prata, centenas de milhares de contos de réis, com
que ficarão oneradas as gerações futuras.
Mas, enfim, o Sr. Marquês de Caxias, relacionado com os chefes rio-grandenses, tendo o seu apoio e dedicação, e estando em Uruguaiana, não se quis prestar a ir executar esse plano glorioso, e voltou para o Senado. Em conseqüência, o
outro plano que se acha consignado nas palavras de V. Exa. foi aceito - Defenda
Humaitá. Entendeu-se geralmente que era essa a represália que contra a inva~ão
do Rio Grande devíamos tomar: os paraguaios invadiram S. 1,3orja, nós chegaríamos a Humaitá, rende-la-íamos e viríamos esperar no Rio Grande o desagravo que
·
Lopes quisesse tomar do nosso procedimento.
O nobre marquês, assumindo o comando em 1866, é sabido, ficou 8 meses sobre Tuiuti, sem nada empreender; mas Humaitá foi tomada, e depois da tomada de Hurnaitá, o nobre Marquês acompanhou o inimigo através do Tebiquari;
seguiu pelo Chaco, em cujos detalhes hei de pedir licença ao Senado para entrar;
foi às Lomas Valentinas e Assunção e de lá veio fazendO··Se preceder de suas pomposas cartas e participações oficiais, anunciando que a grande guerra estava acabada: que a de recursos era impossível; que o Paraguai estava exausto; que Lopez
outra coisa não podia fazer senão fugir para a Bolívia, se pudesse, e é público que
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S. Ex a., chegando ao Rio de 1aneiro precedido dos 'boletins das suas vitórias, afirmava que para o que se tinha a fazer no Paraguai, bastava qualquer capitão-domato.
V. Exa. se deixou impressionar com os boletins e honrando o ex-Generalem-Chefe e o colega, supôs no seu entusiasmo patriótico, realizada não só a aspiração do Delenda Humaitá, como ainda outras vantagens, e escreveu no relatório
da mesa, que o nobre Marquês de Caxias havia, no final da guerra do Paraguai,
procedido como César que, não se contentando de vencer Pompeu em Farsália,
o perseguira e procurara por todos os meios acabar a guerra. V. Exa. citou as próprias palavras de Cesar em seus comentários: Caesar omnibus rebus relictis persequendum sibi Pompeium existimavit, quascumque in partes, se ex fuga, recepisset et,
quantum itineris efjicere poterat.
O Sr. Firmino - Et quantum itineris equitatu ...
O SR. OTTONI - Tem razão: esquecia-me o ablativo equitatu ... et
quantum itineris equitatu effzcere poterat quotidie progrediebatur.
Mas, Sr. Presidente, oito meses se não tinham passado, e aí veio o triste
reverso desta medalha.
V. Exa., como todo o País, tinha sido arrastado a dar as vitórias de dezembro um alcance que não tinham, ou que delas não soubemos tirar.
O Sr. Conde d'Eu foi comandar o nosso exército, e vê-se das últimas comunicações de Sua A1 tez a que Lopez ainda está nas pequenas cordilheiras próximas
das margens do rio ]Paraguai; que faz frente em Ascurra ao nosso exército; que tem
em armas 10.000 homens, e fmalmente que a guerra tem tomado um aspecto muito
mais grave e mais sério do que em qualquer outra situação.
O nobre Sr. Caxias tinha, sem dúvida, consciência de que assim sucederia,
quando, esquivando-se às manifestações que o Governo e seu partido lhe preparavam, desembarcou às horas mortas da noite, e recolheu-se silencioso ao seu castelo.
César, Sr. President,e, não procedeu como o nobre ex-General-em-Chefe das forças
brasileiras no Parag;uai: e visto que ultiman1ente como que se tem feito aqui, parafraseando as citações da Mesa, um curso da história romana, V. Exa. me permitirá que entre por minha vez na sabatina. (Risadas.)
Quando o dissoluto co-réu de Mário e de Catilina, insurgindo-se contra
sua própria pátria, passou o Rubica:o,. é sabido como explanou entre os amigos
o seu projeto de cilmpanha; segundo dizem, parece-me que mesmo os comentários, depois ele ter verificado que as legiões mais aguerridas da república estavam
na Espanha com Afránio e Petreio, que Pompeu e o Senado se achavam na Grécia com soldados novos e recrutas e que as outras forças estavam espalhadas pelo
resto do orbe romano; estabeleceu assim o seu programa: Se ire ad exercitum sine
âuce, et inde reversururn ad ducem sine exercitu.
Propôs-se a derrotar primeiramente o exército da Espanha, onde estavam
os bons soldados, de CUJ:Os generais porém César não se arreceava, indo depois para
a Grécia, onde estava o grande Pompeu desacompanhado· de tropas aguerridas.
Desempenhou o programa: foi a Espanha, destruiu o exército aguerrido de Afrânio
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e Petreio; depois passou às Lomas Valentinas de Farsália, e der>truiu o exército de
Pompeu, o qual, confiando no Rei do Egito, lhe foi pedir socorro, e este o assassinou não por ordem de César como aqui se disse - dê-se a César só o que é dele
c não é pouco mesmo nesta espécie, mas a história não lhe impu ta, segundo me parece, que premeditasse e fosse cúmplice direto no assassinato de Pompeu. Assassinado Pompeu, quando César viu-lhe a cabeça, diante dela hipocritamente chorou,
mas não deu a guerra por acabada nas Lomas Valentinas da Farsália. Não! Seguiu
por diante, destruiu as forças de Juba ... e de Mitridates, e finalmente o exército
que estava sob as ordens de Cnéo e Sexto Pompeu; não se contentou com a primeira derrota dada às forças republicanas ao mando de Cnéo e Sexto Pompeu;
tendo-se estas recolhido vencidas à Munda, o magnânimo vencedor pôs à cidade
um cerco, que, segundo diz Lúcio Floro, horrorizaria aos povos mais bárbaros o cerco era formado dos cadáveres dos vencidos, pregados uns aos outros com
dardos e lanças: Hoc a proelio profugi, cum se Mundae recepissent, et Caesar
statim victos obsideri imperavisset, congestis cadaveribus agger effectus est, quaepilis, jaculisque confzxa, inter se tenebantur. Foedum etiam inter barbaros.
Mas, enfim, fosse como fosse, César podia voltar para Roma; como vencedor podia triunfar, podia ir acabar com os seus inimigos, visto que tal era o seu
programa. Mas, pergunto eu, o César brasileiro procedeu como o romano?
O Pompeu do Paraguai ficou porventura impossibilitado para comparare
alias compias et bellum renovare?
Afrânio e Petreio, isto é, Caminos e Caballero não ficaram ainda com
as forças que comandavam? Não se lhes reuniram outras legiões? Não se foram colocar em Ascurra, em torno de seu chefe?
A única façanha do César brasileiro foi ferir o jovem Cnéo do Paraguai,
menino de 14 anos, que perdeu 4 cavalos em um combate onde foi ferido.
Estas observações se não me engano, aconselham que sejam retiradas as
comparações do Sr. Caxias com César.
Um nobre Senador comparou também S. Exa. com Wellington. Eu abundaria nesse paralelo do nobre Senador, se o nosso Welling,ton tivesse procedido
como o inglês. Wellington, durante a campanha peninsular propriamente dita,
perseguiu o exército de Soult, e contribuiu poderosamente para que os aliados
pudessem dar a lei em Paris.
Durante os cem dias, Wellington estava em Bruxelas, quando teve notícia de que Napoleão marchava de Paris com o seu exército: voou para o campo
de batalha e foi lá se colocar debaixo dessa árvore históricà, onde seus cavalos
e seus ajudantes-de-ordens pereciam a cada momento. Foi por este feito glorioso que Wellington, voltando para a Inglaterra, foi vitoriado como triunfador e teve
estátuas. Se, acaso, em vez de perseguir Soult através da península, Wellington,
quando os aliados avançaram sobre Paris, se retirasse para a Inglaterra, ou se, durante os cem dias, se deixasse ficar nos bailes de Bruxelas, tendo notícia que Napoleão ia entrar na Bélgica, não teria sido recebido em Londres como triunfador, e
bem faria se escolhesse as horas mortas da noite para entrar no seu palácio. Por
conseguinte, também não foi feliz a comparação com Wellington.
O nobre Senador que ontem falou, mais moderado nas suas aspirações,
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em favor da coroa de louros a se decretar ao nobre Duque, confessou ·-- e eu
lhe agradeço, porque o nobre Senador veio animar-me a externar minhas convicções com menos acanhamento ~ que o nobre Duque nem era literato como
Alexandre, nem tinha o gênio de Napoleão, nem era estratégico como Aníbal.
Isto é já uma concessão feita a Napoleão, a Alexandre e a Aníbal, concessão que
muito deve contrariar outro nobre Senador que colocou o nobre Duque acima
dos grandes capitães modernos e da antiguidade.
Mas, se nessa confissão o nobre Senador foi feliz e sincero, não creio que
o mesmo se desse quanto à comparação que instituiu, do Sr. Caxias com Varrão e
Fábio Máximo. Varrão, quando depois da batalha de Canes, correu para Roma,
que Amôal ameaçava, tinha deixado atrás de si perdidas todas as esperanças: o exército, literalmente aniquilado, e seu colega Paulo Emílio morto. Na campanha
de onde se retirou não havia mais águia em torno da qual se agrupasse, e pois,
veio procurar o lugar do perigo. Não correu para Cápua, que é, no nosso caso, o
Rio de Janeiro; correu para Roma, que estava em perigo iminente de ser assaltada por Amôal, e por isso, o Senado Romano, mostrando-se digno de tal general,
veio em corporaça:o recebê-lo às portas da cidade e felicitá-lo, porque, em tão
apertado transe, não tinha desesperado da salvaça:o da república.
Quod in tam arctis rebus non de salute Reipublicae desesperavisset.
A comparação com Fábio é igualmente infeliz. O nobre Senador, que
acabava de confessar que o seu herói não é igual a Amôal, não podia equipará-lo
a Fábio que, por confissão do próprio Amôal, era superior a este. Descrevendo o
modo como Fábio, em certo dia, salvou Minúcio e derrotou os Cartagineses, diz
Tito Lívio: Ferente palam Annibale ab se victum Minutium se a Fabio victum.
Portanto, Sr. Presidente, eu suponho que podemos deixar em paz a memória ilustre dos grandes capitães da antiguidade e mesmo dos mais modernos, que
foram evocados; creio que devemos apreciar o Sr. Caxias por si mesmo. Vou acompanhar S. Exa. pelo Paraguai.
Imitarei o nobre Senador por Goiás, quando nos disse que punha de parte
os oito meses que o Sr. Caxias conservou-se nos pantanais de Tuiuti, para considerar
somente a marcha de flanco,a passagem do Chaco, e depois as batalhas de dezembro.
O nobre Senador, quando chegou a este ponto do seu luminoso e interessante discurso, como o Senado se recordará,estava fatigado,evidentemente doente, e por isso
não entrou em maiores desenvolvimentos. Esperou para o fazer em ocasião mais
oportuna.
Eu peço, pois, licença ao nobre Senador, para aditar às preciosas informações que S. Exa. já deu. algumas notas minhas.
Estamos em Tuiuti. O nobre Duque, se n.ro tem analogia com esses grandes capitães com quem tem sido comparado, tanto ou quanto se parece com Felipe
da Macedônia, que não temia fortaleza alguma onde pudesse entrar um jumento
carregado de ouro. O falecido Senador pelo Maranhão, o distinto Barão de Pindaré,
dizia, nesta Casa, que S. Exa., quando marchava contra o inimigo, não metia mão
à espada, mas sim à algibeira: que era com dinheiro que tinha ganho as maiores
batalhas.
A respeito do passado, não sei nem vou investigar os fundamentos desta
I
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opini:Io do Sr. Barão de Pindaré, mas, a respeito do presente, é coisa sabida, e eu
citarei algumas das fontes em que bebi a convicção de que o Sr. Caxias procurou
entender-se com os oficias e ministros de Lopez para assim facilitar a campanha.
O Sr. Silveira Lobo - Mostrou que não tinha perdido o vezo.
O SR. OTTONI
Depois da passagem misteriosa de alguns cmxoes
de libras esterlinas - dizem, não o afirmo - Washburn, o ministro americano
em Assunção, preparou uma reação contra o ditador. Organizou-se uma conspiração, em que eram cúmplices os irmãos de Lopez, o Ministro Berges, o Bispo,
os membros da legação americana Bliss e Mastermann, e parece que algumas pessoas, mas Washburn, depois de ter preparado as coisas como se lhe tinha encomendado, veio entender-se diretamente com o General-em-Chefe dos exércitDs
aliados.
Para enganar Lopez acerca dos motivos da sua viagem, foi ao Passo Pocu,
e ali se ofereceu a Lopez para vir propor aos aliados uma mediaç:ro. Lopez consentiu que o Ministro americano viesse ao campo aliado, supondo que ele vinha tratar dessa mediação, quando o homem vinha dar conta da comissão de que tinha
sido encarregado, a de preparar a conspiraçilo contra o Governo e vida de Lopez.
Os documentos que comprovam isto abundam, e eu lerei alguns. Antes, vou chamar a atenção dO Senado para diversas circunstâncias.
Benigno Lopez, metido em processo no acampamento de Tebiquari,
declarou, entre outras coisas, que achava-se em Passo Pocu, no quartel-general de
Lopez, quando Washbum obteve do ditador licença para passar às linhas dos aliados, e que conversara largamente com Washbum, o qual ignorava a topografia do
País. Disse a Washburn que se maravilhava -Benigno Lopez - de que os aliados
estivessem enterrados nas lamas de Tuíuti, quando havia perto deles belas campinas
para onde podiam passar com toda a facilidade.
Disse mais, Benigno Lopez, no seu notável depoimento, que, falando
atrás da barraca de seu irmão, traçara com uma bengala sobre a areia o mapa to-pográfico dos terrenos circunvizinhos, ensinando a Washbum para este passar a lição ao Sr. Caxias, que este nada mais tinha a fazer que subir o Paraná até certo
ponto que indicou, onde acharia uma depressão que o transportaria à vertente
do Tuíu-Cuê e que, chegando às vertentes do Tuiu-Cuê, podia encaminhar as carretas e artilharia pelas lagoas que encontrasse diante de si, na certeza de que, por
toda a parte, acharia vão e poderia caminhar desembaraçadamente.
Mas o projeto dos conspiradores era que o exército aliado fizesse o movimento de flanco, e encerrasse Lopez em Humaitá, indo desde logo à barranca
do rio, e fazendo subir os encouraçados. Executado este plano dos conspiradores,
está claro que Lopez só poderia sair de Humaitá arriscando uma grande batalha.
Eis o que Washburn veio propor, segundo o disse Benigno Lopez. Em parte, o plano
realizou-se, isto é, o exército aliado subiu pela barranca do Paraná, e passou a vertente de Tuiu-Cuiê, mas, chegando ao Laranjal da Tia Domingas, aí se instalou; e, de
julho até dezembro, Lopez continuou a ter pela margem esquerda do rio Paraguai
suas comunicações :trancas com a Capital e com o resto do País, mediante a estrada
do Potreiro Oveja e do Estabelecimento.
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Só em princípios de novembro, finalmente - verificaremos este ponto
na história que o distinto general Mitre dizem que tem já no prelo a respeito da
guerra do Paraguai - só em princípios de novembro Lopez viu que. chegamos
ao Estabelecimento e entendeu que a coisa era séria. Mitre, como se vê do Diário
das Operações, queria que chegássemos logo à barranca do rio, e que os encouraçados forçassem Humaitá e fechassem o cerco. Antes de Mitre, uma das glórias
da nossa jovem oficialidade havia insistido na idéia de arrastar as baterias de Humaitá, e se ofereceu para ir na dianteira com o seu navio. Perdoe-me o nobre Senador que me está à direita i( o orador se dirige ao Sr. Silveira da Mota) se ofendo
a sua modéstia, falando em sua presença, da glória de seu filho; mas essa glória
não é só do pai, é também da pátria: é portanto nossa.
O distinto Capitão-de-Fragata Artur Silveira da Mota tinha-se oferecido,
antes, para, no seu encouraçado, passar Hamaitá. Lopez pensou que o plano Silveira
da Mota ia realizar-se, que assim ficaria cercado deveras. Tentou, pois, o grande
golpe de 3 de novembro, sobre a nossa base de operaçtles. Deploravelmente, era o
nosso ponto mais fraco, porque o grosso do exército passara Tuiu-Cuê, havendo
ficado guardando a base de operações em Tuiuti o ínclito Porto Alegre, apenas
com 2.000 homens. Caiu, pois, Lopez, com 9.000 homens, sobre Tuiuti.
É sabida a resistência heróica de Porto Aelgre (apoiados); salvou a glória
das nações aliadas, salvou a honra da bandeira brasileira.
Se não fosse Porto Alegre, perdida a base de operações, ao nosso exército poderia suceder o mesmo que sucedeu a Belgrano, em 1811.
Mas estava Porto Alegre em Tuiuti, e Porto Alegre, em 3 de novembro
de 1867, foi o nosso Bayard Chevalier, sans peur et sans reproche. Bayard, na Batalha de Carigliano, qual novo Cocles, com a sua espada resguardou o exército
que comandava, e noutro combate matou com suas próprias mãos o chefe inimigo
Alonzo Sotto Maior.
A glória que esses dois fatos trouxeram a Bayard, conquistou-a simultaneamente Porto Alegre no dia 3 de novembro de 1867. (Apoiados.)
E onde estava o General-em-Chefe, quando se feriu a batalha? Mandou, é
verdade, em socorro de Porto Alegre, uma ou duas divisões, mas se achava no miradouro, vendo de longe o combate, a examinar, a falar dele. Aí foi acompanhado
por Mitre. Em uma folha do rio da Prata, aludindo-se a este observatório do general
literato e do general brasileiro, se disse que Mitre, risonho, e sem receio de que o seu
interlocutor o entendesse, repetia estes versos de Lucrécio:
"Suave mare magnum turbantibus aequora ventis
E terra alterius magnum spectare laborem.
Suave etiam, belli certamina magna tueri,
Per campos instructa·, tua sine parte pericli. "
A guerra do Paraguai teria terminado em 3 de novembro de 1867, se o
General-em-Chefe, em vez de subir para o miradouro, caísse, com todas as suas
forças, sobre os 9.000 homens com que Lopez viera atacar o Conde de Porto
Alegre, se, entrevelados, entrasse em Curupaiti e Humaitá, por ·que é sabido que
entre Curupaiti e Humaitá não havia nenhuma fortificação, e em todo caso, por
onde passassem os paraguaios, os brasileiros podiam passar.
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Assim, se acaso tivéssemos general para ser comparado com as maiores
glórias militares como que aqui se nos pretende impor, a guerra do Paraguai estava
acabada no dia 3 de novembro de 1867.
Antes de passar adiante, devo justificar algumas de minhas proposições em
relação ao convênio Washburn, Berges e Caxias, apresentando ao Senado os textos
dos documentos a que me tenho referido. Washburn, em Buenos Aires, dirigiu, em
24 de setembro de 1868, ao corpo diplomático, a seguinte nota, da qual tirei só
o trecho que vem para o caso: "Nesse tempo (13 de julho de 67), todos pensavam
que a guerra estava concluída e que dentro de poucos dias Assunção estaria em poder dos brasileiros. Tal era o desejo geral de paraguaios e de estrangeiros".
No dia 24 de fevereiro, os encouraçados se aproximaram de Assunção,
que estava defendida por um único canhão de calibre insuficiente para prejudicar
os monitores e encouraçados, e ainda assim, tão mal montado, o que depois verifiquei, que não poderia ter prestado serviço algum. Assim que os brasileiros se aproximaram deste forte, começaram a fazer fogo sobre ele, mas sem causar-lhe dano.
O forte respondeu com meia dúzia de tiros aos 35 ou 40 dos encouraçados, quando
estes, por motivo inexplicável, para mim, deram volta e se foram.
"Nenhum dano sofreu o forte, e muito pouco a cidade. Um tiro acertou
no novo palácio do Presidente, mas causou pouco estrago. Supúnhamos que os encouraçados voltariam reforçados; mas passou uma semana depois de outra, um mês
em seguida ao outro, e não podíamos saber o que se passava no teatro da guerra.
Supondo Lopez encerrado nas suas trincheiras de Humaitá e impossibilitado de escapar-se com qualquer parte considerável do -seu exército, cremos que a
duração da guerra não seria mais do que questão de tempo, de dias, mais ou menos.
Assim, seguiram as coisas ali até que em 1C? de abril soubemos pela primeira vez que
Lopez tinha abandonado Passo Pocu, e, chegando ao Tebiquari, havia-o passado,
com a maior parte do seu exército. Desta maneira, parecia demorar-se indefinidamente o termo da guerra. Nossa situação em Assunção era extremamente desagradável, e era impossível obter muitas coisas que em qualquer outra parte se
consideram necessidades da vida."
Quem ler esta nova vê que não pode dar valor algum às negativas posteriores com que Washburn possa ter querido afastar de si a cumplicidade na conspiração.
Tome-se em consideração o depoimento de Benigno Lopez, que já extratei, e que, para não fatigar a atenção do Senado, não lerei, mas que farei incluir
no meu discurso.
Eis o depoimento de Benigno Lopez:
"Disse que Washburn trabalhava no espírito público, popularizando a idéia de
que toda a causa da guerra não era senão o marechal, e por conseguinte, a aliança,
longe de atacar o povo, não queria senão salvá-lo por meio de um novo governo.
Que, conseqüente com este propósito, o Sr. Washburn quis aproveitar a ocasião do sítio do exército para oferecer os serviços ao marechal, sob as mesmas bases
do Sr. Gould, salvo diferenças meramente acidentais, lesando nisso o Sr. Washburn
o verdadeiro espúito de passar nessa ocasião ao campo do Marquês de Caxias e informá-lo do estado do trabalho no sentido da revolução, e animá-lo a mover-se
de uma vez, para aproveitar aquela feliz disposição do povo.
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Que, além destas conversações que teve o declarante com o Sr. Washburn,
sabia por Berges que estava em disposição de fazer pela revolução tudo quanto
se lhe pedis~e e fosse necessário para conseguir os fins dela, e o mesmo Berges
lhe transmitia quantas notícias havia do exército; em uma palavra, entendiase em tudo e por tudo como ele (Washburn), o qual, por seu turno, recebia e
mandava a correspondência de Berges e Carreras para o exterior, relativas à revolução, e c:omunicando também sobre este mesmo objeto as notícias que recebia do exterior, por meio das suas correspondências.
Que Washburn, pelo que fica dito, completamente compràdo pelo Marquês
de Caxias, trouxe deste o encargo de propor da sua parte, ao marechal, de uma
maneira extra-Gficial, que renunciasse o governo para fazer-se a paz, e que isto,
a que já se sabia que o marechal não anuiria, não era senão precisamente para
ter o Sr. Washburn a liberdade de poder falar a este (Caxias) mais alguma vez."

Mas não eram somente Benigno Lopez e Washburn que assim falavam a
respeito da conspiração: uma correspondência de Buenos Aires para o Jornal do
Commercio - correspondência que tem caráter semi-oficial, pelo menos - publicada no suplemento de 5 de outubro de 1868, diz o seguintes:
"Lopez empregou Washburn perante Caxias desde junho de 67, a ver
o que podia tirar dele.
O conhecimento e participação que os Ministros de Lopez atribuem
a Caxias na conspiração, eu os julgo meras invenções paraguaias. Ao
muito, terá S. Exa. manifestado que prestaria apoio à reação que se levantasse no país contra o despotismo de Lopez; pois outio não é o
fundo tratado de aliança e da guerra, senão apeá-lo do governo."
Suponho que o trecho que acabo de ler, escrito por amigo de S. Exa.,
em publicação quase ofieial do Jornal do Commercio, é uma confissão que, reunida a outras provas e circunstâncias, cresce muito de valor.
.
Vejamos outro depoimento da maior importância: é o de Bliss e Masterman. Em um livro escrito por estes dois empregados da legação americana, e que
foi por eles vulgarizado nesta Corte, quando aqui passaram, vêm as seguintes imporüíntíssimas confidências ou explicações acerca do tratado de Berges, Bispo, Caxias
& Cia. A páginas 235 se lê o seguinte:
"Os revolucionários, fundados na pronta entrada das forças inimigas
pelo norte da Capital, se limitavam a preparar-se para recebê-las como libertadoras e tratar de apoderar-se do governo do Paraguai com o beneplácito dos aliados.
In albis, depois do miserável fracasso daquela estonteada expedição,
os revolucionários continuaram à espera das forças terrestres e marítimas prometidas por Caxias. Pensavam que, ficando Lopez e o seu exército sitiados em Humaitá, nada seria mais fácil do que a organização
do governo de Benigno Lopez e Berges .. .''
"O cerco de Humaitá. Caxias prometera que havia de apertar-se de
modo que dali não saísse nem uma mosca. O movimento da esquadra
havia de ser simultâneo. E nada apareceu senão aquela célebre proclamação tão misticamente chistosa .. .''
Não leio o resto para respeitar as cinzas de um ilustre morto que aqui
desconsiderado.
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Ainda temos, Senhores, outro notável depoimento para provar que, na
conspiração contra Lopez, ia de inteligência o nosso General-em-Chefe. É uma
carta do Sr. Caxias escrita ao Sr. Ministro da Guerra, publicada no Diário Oficial
de 8 de agosto de 1868, aludindo a diversos boletins apanhados em uma garrafa.
A carta é de 29 de julho, e aí S. Exa. informa que os encouraçados subiram para
Assunção no dia 21, e que havia sido apanhada no rio uma garrafa contendo boletins e uma proclamação revolucionária.
Dizia nessa carta o Sr. Caxias:
" ... passo as mãos de V. Exa. os dois inclusos boletins do Exército,
em um dos quais V. Exa. lerá pormenores interessantes acerca da achada de uma carta escrita pelo Coronel Caballero ao Coronel Martinez,
e que foi encontrada dentro de uma garrafa, cujo conteúdo V. Exa.
verá que está inteiramente de acordo com uma proclamação impressa
que ao mesmo tempo me foi remetida pelo Brigadeiro João M. Mena
Barreto, dizendo-me ter sido achada no Nhembucu. Tanto a carta
original, como a proclamaça:o, remeto inclusas nesta data, e lendo-as,
V. Exa. há de apreciar a coincidência que se deu da subida dos três
vapores de que acima falei, e o estado de alarma, em que se achava
o acampamento do ditador Lopez."
Peço a atenção do Senado para estas últimas palavras da carta do Sr. Caxias, falando da carta e proclamação que remetia:
"Lendo-as, diz S. Exa., V. Exa. há de apreciar a coincidência da subida dos vapores e do alarma em que se acha o acampamento do ditador
Lopez."
Sobre este assunto, diz o seguinte o Diário de Operações de julho de 1868:
"As 7 horas da noite, foi achada pelo Comandante do encouraçado Cabral,
fundeado junto ao acampamento da divisão expedicionária, uma garrafa lacrada, que vinha a tona d'água, rio abaixo. Dentro dela foi encontrada a carta abaixo
transcrita, e que o mesmo Comandante remeteu a S. Exa., a qual, como se vê,
com o título de reservada, ia dirigida pelo Coronel Caballero, Comandante do
Novo Estabelecimento, ao Coronel Martinez, Segundo Comandante de Humaitá.
Dava aquele a este notícia da subida de mais dois encouraçados nossos, com o
fim de auxiliar uma revolta tramada contra Lopez por S. Exa. o Sr. Generalem-Chefe, de acordo com o Ministro paraguaio Berges e o oriental Carreras, a qual
deveria ter desfecho no dia 24 do conente, aniversário natalício do mesmo
Lopez; mas que, sendo descoberta, havia sido sufocada, pagando aqueles, e
mais indiciados, como traidores e cabeças da mesma revoÍta, com a vida, o crime
que haviam cometido.
Quando acabava S. Exa. de ler esta carta, recebeu uma outra enviada do
Tayi, pelo Brigadeiro Mena Barreto, acompanhada de uma proclamação impressa que dizia o mesmo brigadeiro ter sido achada em um dos passos do
Nhembucu.
"RESERVADO - Coronel Martinez - Manana a la noche han de arribar
algunas corasas para reunir-se a las que estan haciendo nuestro cortejo. Estas
han de ser las que tienen que reunir-se para embarcar gente y passar a apoyar
la conspiracion de los infames traidores. Pera bueno chasco van la llevar, e que
vengan porque han de caer en nuestro poder en Lambaré - Caxias no sabe que
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todos sus traidores han espiado su hororoso crimen en San Fernando. Cinco
eran los principales y .e! dos veses traidor Carreras que se creia seguro en la casa
de! Ministro, tambien ha v~nido com su secretario Rodrigues a espiar su culpa
en e! Tebicuary.
Dice que ellos han dicho que los negros han de venir porque estas ultimas y
e! canalla Berges lo habian apurado a Caxias para venir a socorre-los, porque estaban descubiertos, y que no faltasse ai plaso, porque todo estaba preparado.
Este infame ha traicionado a si tambien a los negros; porque sabiendo que
todo estaba divuelto ·no pensaba sino em zafar el bulto com la plata que nos ha
robado y para enbarcar se hallado a las corasas. Que tal el muchas vezes inbecil
y canalla? - Mande poner mucha atención a las botellas, que san seis, y no tenga
cuidad que por el Tebicuary todo está prevenido. - Su amigo. - B. Caballero."
"Viva la Patria! - Alerta camarada! - Los bárbaro's enemigos de la patria,
que han estado pegados en sus fosos sorbiendo el achibar del terror, y que no han
salido de ellos sino para suftir sendas contrastes, se sabe de que hoy estan animados para dejar sus sepulturas y venir sobre nosotros. No creias, que alentados
por su corage, que jamais lo hah tenido ante vosotros, sino para hacer'mas rude
y tremendo su castigo, no és unicamente arrebatados por el aliciente de la tenebrosa conspiración infame pervesa y inicua que estab,a tramada a nuestra espalda,
y cuyos cabecilias y proselitos habeis visto que estan espiando ·su nefando crirnen,
entre los que habeis conocido ai malvado y siempre corrompido Carreras que has:
ta los ultimas momentos de su indigna, desleal y traidora residencia en esta tierra
hospitalaria que !e dió pan, miel y leche para su ~ustento, todavia ha escripto al
barbaro enemigo, que no fallasse su abance sobre nosotros el dia 24, en cuyas
visperas estamos, pues que corriam e! peligro de ser descubierto, e éra el dia seíi.alado para estalar la combinación que traeria sobre nosotros enemigos por vanguardia y retaguardia - Alerta camaradas! La conspiración infame está deshecha
y sofriendo su castigo. Y los barbaros, fuertes en la traición y e! crimen, pelo
siempre viles y miserables carneros ante nosotros, aún se atreviesem a realizar el
plan ya doscaberado, estadelistos listas vuestras ]a.nzas, vuestras bayonetas e
vuestros sables para enterrar en su corazon, y sepultar en definitiva a los barbaros enemigos de la Patria en la tumba maldecida que han venido a buscaria el
suelo glorioso de ]a:;liberdad.
Alerta, pues camaradas! para soleminisar com los laureies de! triunfo final el
dia venturoso de la Patria, e! iinmortal 24 de julio - Viva la Patria. - Viva el
Mariscal Lopez - Viva el 24 de julio - Muerte a los barbaros enemigos y viles
traidores de la Patria!"

Aí temos uma signifir·:ltiva confissão do próprio Sr. Caxias. S. I
ao nobre Ministro da Guerra, alega que aquele movimento (a
mexplicavel) dos nossos encouraçados deixando atrás de si Humaitá -· donde
no mome~to Lopez ~omeçoú a atravessar para o Chaco e daí para o Tebiquari fica explicado perfeitamente, pela coincidência que S. Exa. nota da passagem
dos mesmos encouraçados com os movimentos que se deram no acampamento
do ditador.
Outros depoimentos juntos ao processo que Lopez instaurou aos cons.
p~rad~res em. Tebiquari externam as queixas amargas que os co-réus dessas conspu~çoes mamfestaram em Assunção contra os brasileiros, quando, no dia 19 de
abnl, lhes chegou a notícia de que Lopez se tinha escapado pela famosa estrada
~a su~ ~arta
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do Chaco, estrada a respeito da qual vieram debalde tantos avisos para o quartel
general, da parte do Brigadeiro Victorino, de Menna Barreto e outros.
Não embaraçando, como podia, a abertura dessa estrada, eu acredito
que o General-em-Chefe pretendia evitar um combate com o inimigo, ao qual assim. facilitava a fuga, mal pensando que depois de Humaitá o iria encontrar em Angustura, e depois, em Lomas Valentinas.
E assim ficou inutilizado o movimento de flanco que os admiradores
e os idólatras do nobre general assoalhavam que o constituía o primeiro general
da América do Sul, e que, se acaso fosse realizado, como os seus verdadeiros autores
o propuseram, sem dúvida traria grande resultado, mas que foi estragado na execução.
O Sr. Silveira da Mo ta - Sem dúvida alguma.
O SR. OTTONI - Tendo Lopez deixado simplesmente uma guarnição
de 3.500 a 4.000 homens em Humaitá, continuamos nós a permanecer espectadores indiferentes ao que se passava ali, dando tempo a Lopez para nos preparar
a recepção em Tebiquari, e, achando-se aí o terreno menos próprio, em Angustura, para onde foi depois.
Enquanto tudo era vacilação e incerteza no quartel-general de Tujucuê,
chegou o mês de julho de 1868, e segundo consta do Diário de Operações, no
dia 15 de junho tivemos aviso que os 3.500 ou 4.000 paraguaios que se achavam
em Humaitá se preparavam para retirar-se. Na noite desse mesmo dia, o chefe Alvim
avisou ao General Rivas, no Chaco, que muitas canoas saíam de Humaitá e atravessavam para o Chaco, que a guarnição se estava retirando. O General transmitiu
prontamente o aviso para Tujucuê. Outros avisos semelhantes foram dados.
E o que fez o General-em-Chefe?
Às 2 horas da madrugada, mandou chamar às armas todo o Exército;
de madrugada, colocou-se em posição conveniente - frase clássica depois de Uruguaiana - e ordenou que o General Osório fosse fazer um reconhecimento pelo
lado de cima da fortaleza. É sabido que Osório chegou à contra-escarpa dos fossos.
O Sr. Silveira da Mota - Entrou dentro de Humaitá.
O SR. OTTONI - Na contra-escarpa da muralha, ou já dentro de Humaitá, o heróico Osório, os seus ajudantes-de-ordens, muitos oficiais do batalhão de
engenheiros, e dos outros corpos que compunham a coluna de assalto, o ponche
do general, e o seu cavalo foram atravessados de balas inimigas. No entanto, era
o ponto difícil para o assalto de Humaitá, pelo lado do Curupaiti, onde estava
igualmente o bravo General Argollo; o assalto para entrar na esplanada da fortaleza era fac11imo, e o prova o fato de haver o General Argollo, com todo o seu
Estado Maior, penetrado a cavalo na fortaleza, no dia 25, sem ser preciso saltar
fossos nem destruir fortificação alguma.
Já se vê que, se o heróico Osório não tivesse sido abandonado, se acaso
Argollo tivesse a tempo ordem de penetrar na fortaleza, se o General Gelly y Obes,
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com as forças argentinas, tivesse também atacado, ainda que o General-em-Chefe
houvesse permanecido em posiça:o conveniente, não teríamos perdido 1.000 homens no reconhecimento inútil do dia 16! Não teríamos perdido 1.200 homens
nos combates que se deram nos seguintes, no Chaco, e em vez de aprisionarmos
somente 11.300 paraguaios no Chaco, teria ficado prisioneira toda a guarnição
de Humaitá. Os documentos que aqui estão provam exuberantemente o que digo.
Peço licença para ler, por exemplo, não só alguns períodos da Ordem do Dia relativa ao reconhecimento do dia 16 de julho, como outros do Diário de Operações.
Na Ordem do Dia n'? 237, de 26 de julho de 1868, se diz:
"No dia seguinte (16), recebeu S. Exa., pelas 2 horas da madrugada,
um telegrima do Exmo. Sr. General Rivas, Comandante da força
argentina no Chaco, participando que tivera aviso ao Exmo. Sr. Chefede-Divisão, Francisco Cordeiro Torres e Alvim, que se achava na vanguarda da 1~ grande divisão da esquadra, de que estavam passando
de Humaitá chalanas carregadas de gente para aquele lado, e mesmo
que suas avançadas sentiam ruído daquelas chalanas na lagoa.
Este aviso, coincidindo com a interrupção da linha telegráfica do
Chaco, por tê-la o inimigo cortado em duas partes, e haver S. Exa.,
pelas 8 horas da noite antecedente, observado um foguete de sinais
dentro de Humaitá, o fez persuadir da exatidão da passagem do inimigo, pelo que mandou, incontinenti, chegar à forma o Exército, sem
toque de corneta, ordenando um bombardeamento forte e geral em
toda a linha sitiante e pela esquadra, bombardeamento que não foi
respondido pelo inimigo, nem por este lado e nem pelo de Curupaiti.
Resolvendo, pois, S. Exa., praticar nestas circunstâncias um reconhecimento a viva força, sobre as fortificações da praça inimiga, expediu todas as ordens neste sentido, pessoalmente, ao Exmo. Sr. Tenente-General Visconde do Herval; pelo telégrafo ao Exmo. Sr. Marechal-de-Campo Alexandre Gomes de Argollo Ferrão, em Curupaiti;
em ofício, ao Exmo. Sr. General Gelly y Obes, Comandante-em-Chefe
interino do Exército argentino, e por um ajudante-de-ordens, ao Exmo.
Sr. General Castro, Comandante da divisão oriental.
Dispostas as coisas para tal fim, avançou o Exmo. Sr. Visconde do
Herval com duas divisões de infantaria, um corpo de cavalaria, o batalhão de engenheiros e a brigada de artilharia volante, colocando-se
S. Exa. o Sr. Marquês, a frente da 3~ divisão de Infantaria em posição
conveniente para marchar em auxz'lio daquelas forças, se fosse necessário, e dar outras providências que, pelo desenvolvimento dos sucessos, fossem de momento exigidas."
No Diário de Operações, na mesma data, vê-se a ordem a Osório:
"Que procedesse como entendesse, levando a efeito o assalto, se
visse probabilidade sem grandes perdas de nossa parte."
Lê-se o aviso de Osório de que estava sofrendo grandes perdas, e só enta:o
S. Exa. se lembrou de Argollo.
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"Nesta ocas1ao, diz o Diário, mandou S. Exa. expedir outro telegrama a Argollo, determinando que levasse a efeito o assalto. Acabava,
porém, esta ordem de ser expedida, quando S. Exa. recebeu aviso de
que o Visconde do Herval vinha em retirada, e por isso mandou imediatamente desfazê-la."
Mas, sabido que o inimigo estava concentrando-se para o lado de cima,
por onde somente podia escapar a artilharia e vigilância da esquadra, sabido que
desde as 8 horas da noite começara a passagem das canoas, estava claro que, opondo-se-lhes o homérico Osório pela frente, era da maior vantagem atirar-lhe Argollo
pela retaguarda, e Gelly y Obes pelo flanco.
Se o assalto de Osório fosse auxiliado pelos outros corpos de exército, um
só paraguaio da guarnição na.'o embarcava para o Chaco e, atacados simultaneamente, por forças superiores, era provável que se rendessem sem nos fazerem
maior mal. Abandonada a praça, a facilidade com que o General Argollo e seu Estado Maior entraram a cavalo, prova que o Exército de Curupaiti teria, sem perda
alguma, entrado na praça em 16.
Se o plano do nobre Duque foi, com efeito, também neste caso, somente
espantar o inimigo e obrigá-lo a fugir, andou S. Exa., perfeitamente inspirado;
mas creio que não merece por isso Voto de Graças.
O Sr. Presidente - Peço licença ·ao nobre Senador para dizer-lhe que
são passados dez minutos, depois que terminou o prazo para esta discussão.
O SR. OTTONI - Procurarei resumir, mas, se V. Exa. entende que devo
interromper o meu discurso ...
O Sr. Presidente

-

Desejo que V. Exa. termine, visto que já acabou o

prazo.
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, nas últimas palavras que referi, dizia
que a intenção do Sr. Duque não era combater, mas somente espantar o inimigo,
contentando-se S. Exa. que a guarnição de Humaitá se retirasse. Esta minha suposição está confirmada, por exemplo, pela correspondência de Tujucuê, publicada
no Jornal do Commercio de 22 de dezembro de 1868. Aí se diz o seguinte:
"Se Lopez se retirasse com a maior pa.rte de ~eu .exército e deixasse
só 3 ou 4 mil homens, antes de 24 horas o paládio da resistência paraguaia estaria em nosso poder."
Dir-se-ia que o Sr. Caxias queria separar o inimigo para batê-lo em detalhe, e por isso, facilitou a saída do grosso do exército de Lopez, comprometendo,
embora, a conspiração em que tinha entrado, mas na certeza de que ia esmagar o
resto que ficasse em Humaitá. Quatro meses, porém, se passaram, sem que S. Exa.
julgasse apropriado o momento para realizar esse programa e, quando pareceu
chegar o momento em que o assalto era indeclinável, faltou a resoluça:o; não digo
que faltasse a coragem, porque, Sr. Presidente, se eu censuro a direção que o nobre
Duque deu à guerra, a infelicidade de seus planos, não quer isso dizer que negue
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a S. Exa. coragem pessoal. Pelo contrário, adversário como sou, folgo de reconhecer que ao menos em 21 de dezembro, e sem dúvida em outros dias, o nobre Duque
mostrou coragem pessoal. Portanto, quando digo que em 16 e15 de julho lhe faltou resolução, e infelizmente deixou-se ficar em posição conveniente, não quero
inculcar que ponha em dúvida a coragem pessoal do nobre Duque.
A retirada que o inimigo estava fazendo demonstra-se sucessivamente
no Diário de Operações, desde 19 de março de 1868. Aí se diz (lendo): "Tem-se
observado há dias que o inimigo retira sua artilharia grossa .. '
A 11 do mesmo mês, "um trânsfuga anuncia que Lopez retirou-se para
o Chaco".
A 27, S. Exa: teve notícia de que o inimigo tentava evadir-se, e mandou
fazer um reconhecimento.
Sr. Presidente, desejando atender à observação que V. Exa. me fez, interrompo aqui meu discurso, e peço desde já a palavra para continuá-lo na discussa:o
de fixação das forças de terra.
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GUERRA DO PARAGUAI
Invasão do Paraguai e Retirada da Laguna
Acusação ao Governo

Sessão de 7 de agosto de 1867
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, eu não pretendia tomar parte neste
debate; estava acabrunhado, como todos os brasileiros, sem distinção de opinião
(apoiados), com as desgraças que pesaram sobre nós na Província de Mato Grosso
e no território do Paraguai. Acreditava que essas desgraças tinham nascido da mocidade, da inexperiênCia dos chefes a que tinham sido cometidas as operações da
coluna expedicionária que invadiu o Paraguai; acreditava que o entusiasmo, os brios
militares do distinto falecido Coronel Camisão e a ambição de glória e patriotismo
do presidente da Província" de Mato Grosso, sem bem calcularem as conseqüências
de seus atos,ámprudentemente os haviam arrojado sobre o Paraguai, e que assim
ficara sacrificada aquela infeiiz coluna.
Mas, Sr. Presidente, o discurso do nobre Ministro da Guerra veio, se é
possível, ainda aumentar a minha aflição, porque, se eu deplorava dentro d'alma
os erros que supunha terem sido cometidos pela mocidade inexperiente, entusiástica, à qual fora cometida a direção da coluna expedicionária de Mato Grosso, maior
mágoa, maior pesar é o meu quando vejo que ninguém, nem na Província de Mato
Grosso, nem nesta desastrosa expedição ao Paraguai, tem o menor crime de entre os
executores! Os executores, Sr. Presidentê, fizeram todos o seu dever; todos que sucumbiram nos macegais do Mondego ou nas fazendas do Presidente Solano Lopez
são mártires gloriosos, aos quais a Pátria deve, reconhecendo as suas intenções,
pagar justo tributo de saudades, mas aos quais nada há que imputar.
O nobre Ministro da Guerra, com uma lealdade que eu aplaudo, e que não
duvido reconhecer que é a base do seu caráter, com uma lealdade louvável, portanto, veio dizer-nos quem é o culpado. O nobre Ministro da Guerra veio confessarnos que o culpado é o Governo; o culpado é este fatal Ministério de 3 de Agosto,
que precipitou aquela deplorável invasão já resolvida pelo Ministério de 12 de Maio,
e que assim é o Governo o responsável pelo sangue precioso ali derramado, que cai
sobre as cabeças dos nobres ministros.
O nobre Ministro da Guerra leu-nos o aviso de 7 de março de 1866, expedido ao .'3arão de Melgaço. Aí se diz: "É tempo de invadir o Paraguai." Em novo
aviso expedido ao atual Presidente, manda-se-lhe que acelere as operações, assinalando como ponto objetivo, para onde o Governo ordenava que marchasse a coluna, a fronteira do Apa, e recomendando ao comandante da coluna que a transformasse em coluna de invasão, se o julgasse conveniente, e que penetrasse no Paraguai.
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É destas ordens do Ministério que nasceram todas as desgraças que deploramos e aquelas que teremos talvez em poucos dias de deplorar, porque eu tenho
muito receio de que não só os restos da coluna gloriosa e infeliz que foi precipitada sobre o Paraguai, como talvez a expedição que desceu do Mato Grosso justamente na ocasião em que a coluna da invasão era batida, não tenham ficado igualmente comprometidas, mas, ainda, que a coluna de 1.500 homens que desceu de
Cuiabá consiga apoderar-se novamente de Corumbá, o que aliás muito desejo. Esta
vantagem não pode compensar as perdas havidas, nem remir o Governo do erro
que praticou, dando instruções tão mal calculadas.
Sr. Presidente, quando, em conseqüência da explosão que desafiou o
nosso diplomata no rio da Prata, o Sr. Conselheiro Saraiva, o qual, contra as instruções do Ministério de que era delegado, levantou a luva que Lopez atirava, mandando invadir por forças do Rio Grande o Estado Oriental; quando, depois deste
fato desastroso, aqui chegou a notícia do atentado cometido pelo Governo de
Assunção contra o vapor Marquês de O/inda e contra o presidente nomeado para a
Província de Mato Grosso, o Ministério de 31 de Agosto compreendeu, como em
todas as situações em que teve de intervir relativamente à guerra do Paraguai, a
magnitude de seus deveres. O Ministério de 31 de Agosto calculou de pronto que
um atentado daquela natureza de certo não seria realizado, se o Governo de Assunção não estivesse resolvido a invadir Mato Grosso. Previu, pois, que aquela província
estava invadida, travava ainda a luta ao Estado Oriental, sendo de primeira intuição
que em tais circunstâncias Mato Grosso somente podia ser protegida pelo interior.
O Ministério de 31 de Agosto imediatamente deliberou a organização de uma
coluna de defesa e de auxl1io para Mato Grosso, não de invasão. Eu hei de oferecer
um aditamento ao requerimento do nobre Senador por Goiás, pedindo as instruções
dadas pelo Ministério de 31 de Agosto ao 1? comandante nomeado para essa
coluna.
Pelo que então se disse, pelo que então os jornais publicaram, estava claro
que o Ministério de 31 de Agosto, compreendendo que devia estar invadida a Província de Mato Grosso, tratou de lhe mandar socorro e que escolheu com a maior
sabedoria a direção da coluna que mandava para aquele fim.
Esta coluna devia ir a Coxim; se aí tivesse notícia de que o baixo Paraguai
ainda não estava invadido, sem dúvida teria de reforçar as guarnições de Coimbra e
Corumbá, proteger toda a fronteira do baixo Paraguai brasileiro contra as invasões
de Assunção. E, no caso de que o baixo Paraguai, como se presumia e em poucos
dias se verificou nesta Corte, pudesse estar invadido, então a coluna tinha franco o
caminho de Sant'Anna de Paranaíba, acostado à Cordilheira, ao sul da serra das Vertentes, para ir proteger Cuiabá, que se devia considerar ameaçada.
O Ministério, portanto, não podia proceder com mais acerto do que criando esta coluna e determinando que ela marchasse pelo Coxim para prote;:;er toda a
Província de Mato Grosso ou ao menos a Capital.
Retirou-se o Ministério a 31 de Agosto e veio o Ministério - não me lembro a data -, o Ministério das Águias, como tal conhecido. A coluna não tinha
ainda penetrado em Mato Grosso; estavam ainda as forças dispersas por Minas e
"'to Paulo; o Ministério já tinha perfeito conhecimento da invasão e ocupação de
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todo o nosso Paraguai, desde Coimbra até Corumbá; por conseqüência, não se
tratava mais de satisfazer à necessidade de proteger a fronteira, de proteger Corumbá e Coimbra -já não era tempo. Portanto, a direção devia ser outra. Então,
as forças de Goiás, em vez de convergirem para o sul e para o leste, a procurarem
os lugares doentios de Coxim e de Miranda, aonde só por aquela grande necessidade
poderiam ter sido mandadas, as forças de Goiás, digo, e as outras deveriam continuar pelo caminho franco, sadio, desembaraçado, o antigo caminho de Goiás para
Cuiabá, aonde chegariam sem nenhuma perda, sem nenhum desfalque, sem desmoralização. Cuiabá estaria protegida, e não teríamos o menor receio a respeito de
assaltos paraguaios àquela Capital.
Mas, em vez de mandar que a coluna seguisse esse caminho que entrava
pelos olhos, o Governo determinou que fosse para o Coxim, para proteger as pequenas povoações de Miranda e Nioac, cuja população já estava toda prisioneira
ou dispersa e cujos gados já povoavam as fazendas de Solano Lopez. Muito mais
acertadamente devia-se, por intermédio de bombeiros, mandar convidar os foragidos a se internarem na província, abandonando, porém, aqueles lugares. Em vez
de assim se proceder, ordena-se que a coluna de defesa da Província de Mato Grosso
vá para Miranda e Nioac e, o que mais me espanta, recomenda-se, no aviso de 7 de
maio, que o nobre Ministro leu e que espero será publicado integralmente no seu
discurso, se ordena que o chefe da expedição tenha por ponto objetivo o Apa;
ordena-se, portanto, desde logo, desviando a coluna do primitivo fim para que
fora criada, que fosse para a fronteira, para o forte de Bela Vista, que é o caminho
de Nioac para o Paraguai, deixando-se ao arbítrio, aos brios do comandante que,
se achasse facilidade, invadisse o Paraguai! Aqui está o que o nobre Ministro disse
e que eu suponho que está no aviso de 7 de março. Ao Presidente da Província, o
Sr. Couto de Magalhães, o nobre Ministro, segundo o aviso que comemorou e cuja
íntegra peço também que se sirva publicar no seu discurso, recomendou igualmente que acelerasse as operações ofensivas e defensivas. A idéia da invasão, portanto, continuava.
Dadas estas circunstâncias, dizimada a coluna logo à sua chegada a Mato
Grosso por esta moléstia horrorosa de que o nobre Ministro nos fez ontem a história, dizimada em conseqüência do erro de direção que já assinalei, o Senado
ouviu que o ex-comandante, Coronel Carvalho, cuja defesa o nobre Ministro tomou,
e que eu não pretendo acusar - e, antes, aplaudirei muito que se defenda cabalmente, esperando mesmo que o faça - o Coronel Carvalho, segundo se disse nesta
tribuna, retirado do comando, tachou tristemente ... deixou escapar uma palavra
fatal contra o seu sucessor, militar brioso, como era o Coronel Camisão (apoiados),
a quem tive a honra muitas vezes de apertar a mão e de cujo patriotismo e boas
intenções posso dar testemunho. A um homem assim brioso atira-se a palavra
"covarde", e isto quando as ordens do Governo lhe dizem: o ponto objetivo é o
Apa e, se julgardes conveniente, invadi o território inimigo!
Ora, não está provado a priori que, brioso como era, ? Coronel Camisão,
dadas estas circunstâncias, havia de marchar para a frente? E o que ele fez; as
ordens dadas ao Coronel Camisão, dadas ao presidente da província também justificam de antemão, para mim, qualquer que seja o resultado da expedição que
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partiu de Cuiabá, no dia 18 de maio, na intenção de atacar Corumbá. E o que
havia de fazer o Coronel Camisão senão o que fez o presidente da Província de
Mato Grosso? O Coronel Camisão, como o faria qualquer militar brioso, procurou
o inimigo.
Mas, Senhores, -é preciso não conhecer a topografia de Mato Grosso e do
Paraguai, nas imediações do Apa, para não compreender que atirar uma coluna
daquelas para o Paraguai era perdê-la. Os Ministérios que deram ordem para invadir-se o Paraguai não olharam para o mapa, não olharam para a carta. -ü Coronel
Camisão a conhecia a palmos; ele tinha estado muitas vezes no Paraguai, indo de
Mato Grosso; sabia bem que essa Vila da Conceição, de que falou o nobre Ministro
da Guerra, que está a beira do Paraguai, dista menos de 20 léguas de Assunção; que
lá tocavam, se não me engano, os vapores que seguem para Mato Grosso; sabia bem
que essa Vila da Conceição distava apenas 30 léguas, como o nobre Ministro disse
ontem, do forte de Bela Vista. Portanto, inteligente como era, o distinto e infeliz
Coronel Camisão bem sabia que, no momento em que transpusesse o Apa, o Governo de Assunção poderia, ainda que não tivesse em Assunção mais força alguma,
mandar dois ou três vapores receber, em Humaitá ou Curupaiti 1.000 ou 2.000 de
socorro, e imediatamente levá-los de encontro à coluna imprudente que tivesse penetrado no território paraguaio do lado do Apa.
, Bem o sabia o Coronel Camisão; e, sem dúvida, daí provinha essa hesitação qu~ teve o coronel e a que aludiu o nobre Ministro. Apenas achou-se no Apa.
Mas, as ordens do Governo eram terminantes- o ponto objetivo, disse o Ministério,
é o Apa; não fiqueis aí; se não achardes embaraço, invadi o Paraguai(*). O Coronel
Camisão persuadiu-se, talvez, à vista destas ordens, que, para auxiliar os grandes
movimentos que se preparavam no Paraná e no Paraguai abaixo de Curupaiti e Humaitá, o Governo julgava da última importância uma diversão sobre o inimigo, e
que nesse intúito tinha resolvido sacrificar aquela coluna. O Coronel Camisão tinha
córagem, tinha patriotismo para imitar, em tais circunstâncias, aquele comandante
de um regimento inglês que, mandado para a frente, a fim de entreter os franceses,
veio dizer a Wellington, em Waterloo:
"Está diante do meu regimento uma força que de certo o esmaga; o
que deveremos fazer?" "Deixai-os matar, que assim é preciso."
O regimento inglês deixou-se matar e contribuiu talvez muito poderosamente para o triunfo de Wellington. O Coronel Camisão considerou-se talvez em
circunstâncias idênticas, e diria consigo:

(*)Notas do orador. Chegada ao Apa a coluna, ninguém achou que lhe disputasse a
entrada do Paraguai. Eis o que diz o Tenente-Coronel Gonçalves: "O inimigo que ocultava sua
força, retirou-se, como sempre, deixando-nos a estrada franca até a Invernada da Laguna, onde
acampávam.os a 3 1/2 léguas do rio Apa, na esperança de obter algum gado. Várias vezes foram
os nossos batalhões proteger os campeiros, sendo sempre incomodados por partidas de cavalarias, as quais, sem fazerem frente a nossos soldados, impediam, contudo, totalmente a execução do que pretendíamos".
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"O Governo manda invadir. O meu antecessor, depositário do pensamento do Governo, atira-me com a palavra - talvez a não dissesse,
mas era o que corria no acampamento -, atira-me com a palavra covarde; qual é o meu dever? Qual é o meu dever de militar brioso?
Avançar."
Por culpa de quem corre a conseqüência desastrosa que se deu? Por culpa
de quem deu as ordens.
Como as coisas sucederam, não preciso narrar ao Senado. Aí estão as correspondências publicadas no Jornal do Commercio nestes últimos dias e as partes
oficiais. E o que vemos, Sr. Presidente? No momento em que a força brasileira se
aproxima do caminho do Apa, os paraguaios fogem ( *) diante dela, não lhe disparam um tiro; os paraguaios sabem que o inimigo marchava para o sacrifício.
Chega a coluna à beira do Apa, ponto objetivo que lhe assinalou o Governo, fez
alto em frente do Forte da Bela Vista; o forte está abandonado; não há inimigos.
Se os houvesse, a passagem seria dificílima, mas, como estava abandonado pelo
inimigo, a força brasileira passa o rio, toma posse do Forte desamparado, e aí se
coloca.
Além do Apa fogem ainda os inimigos. O comandante da expedição, o que
há de pensar consigo? O Governo lhe havia dito: -o ponto objetivo é o Apa, e, se
não houver embaraço, invada-se o Paraguai.
Demais, no Apa não pôde a força manter-se muito tempo. Até porque viria
a faltar-lhe o gado. A 4 ou 5 léguas estava uma das grandes fazendas de Solano Lopez, para onde se recolheu o gado roubado aos fazendeiros de Nioac e de Miranda.
O que se diria, à vista das ordens, se o Coronel Camisão não fosse ao menos fazer
uma visita à fazenda do Sr. Dom Solano? O Coronel Camisão cumpriu as ordens,
penetrou além do Apa, e os paraguaios continuaram a abrir-lhe os braços, a deixarlhe o caminho franco; foi a 3 léguas e meia do Apa que, na dificuldade de arranjar
gado, o Coronel Camisão viu-se na necessidade de retroceder, tentando antes bater
a força de Martinho Urbieta que lhe está na frente e que, mesmo atacado, combateu, retirando-se. Enquanto a nossa força caminhava, internando-se pelo Paraguai,
tudo era franco, menos o gado; só no momento em que começou a nossa retirada,
os paraguaios tomaram a ofensiva e a sua cavalaria apareceu na frente, nos flancos
e na retaguarda, praticando a perseguição desastrosa de que o Senado tem conhecimento.
Um prisioneiro paraguaio explica a tática de Urbieta ao comandante da
nossa coluna. Eis aí os próprios termos da participação oficial do Major José
Thomaz Gonçalves, datada de 16 de junho:
"Ainda essa vez, como sempre, o campo ficou em nosso poder, dando-se sepultura aos mortos e recolhendo-se os feridos. Um soldado
paraguaio ferido declarou que 6 comandante da força inimiga era o
( *) Diz a parte oficial: - "No dia 21 de abril entraram as forças brasileiras, sob o
mando do Coronel Camisão, no forte paraguaio de Bela Vista, que foi desamparado pela sua
guarnição, à vista de nossas· bandeiras."
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Major Martinho Urbieta, e que o reforço esperado por este - e pedido
depois de conhecidos os movimentos da força brasileira - havia chegado, devendo-se reunir com brevidade a outro que já se achava a caminho".
Ora, pergunto eu: Tudo isto não devia ter sido previsto? Não era claro que
havia de suceder? Esta parte do ofício do Sr. José Thomaz Gonçalves prova que as
coisas sucederam como eu ao princípio disse que devia suceder; os paraguaios,
apenas reconheceram que a coluna brasileira tinha por ponto objetivo o Apa e que
se encaminhava para Bela Vista, foram, estudadamente, recuando, dando-lhe caminho; logo que a coluna deixou Nioac, mandaram aviso para Assunção, pedindo
socorro, certos de que nos esmagavam.
São 30 léguas do Apa ao Forte de Bela Vista, até a beira do Paraguai, na
Vila da Conceição, como já disse, a menos de 20 léguas de Assunção. Os vapores
de Lopez, como se sabe, estão desembaraçados naquela extensão; o reforço não
podia tardar para esmagar a infeliz coluna, e assim sucedeu.
Mas, Sr. Presidente, até que ponto chegaram as nossas desgraças? É preciso
sondar a ferida, é preciso que estudemos a extensão da responsabilidade que pesa
sobre os· nobres ministros por este fato desgraçado. De 1.500, dizem as participações oficiais, a 1.600 homens chegaram ao Apa, ficando em Nioac apenas uma
guarnição de 94; mas, na retirada, falando ocasionalmente o comandante sobre o
número de sua força que repassava o Apa, já mencionava somente 1.300 homens.
Eis as suas palavras:
"Mil e trezentos combatentes a pé não podiam desprezar setecentos
homens perfeitamente montados e que dispunham de artilharia extremamente móvel."
Portanto, no dia 9 de maio, antes do primeiro caso de cólera, estava já a
força reduzida a 1.300 praças. Logo, concluo eu, não foram só 30 a 40 mortos que
tínhamos perdido. Dir-se-á: extraviaram-se. Não, ninguém se havia extraviado; o
mapa que aqui está publicado oficialmente prova q:.Ie a perda foi de 380 homens,
mas nos dá somente um extraviado.
E compreende-se, Sr. Presidente, que, no momento de uma retirada daquela natureza, com o horror que os paraguaios inspiram aos soldados, todos se
haviam de aconchegar à sua bandeira, que era a única salvação; todo o que se extraviasse era um homem perdido; apenas, pois, um alferes se extraviou, segundo nos
dá o mapa.
E se, havendo um só extraviado, já a força estava reduzida a 1.300 homens
quando repassava o Apa e dirigia-se para Nioac, está claro que nesta data já tínhamos perdido 200 homens pelo menos. A nossa expedição, na sua retirada, não tinha
outro caminho a tomar senão o caminho franco de Bela Vista para Nioac, onde
iria encontrando os seus carros de mantimentos de que tanto precisava, sobretudo
depois que os paraguaios tinham, com a sua cavalaria, feito disparar a boiada do
consumo e deixado a força reduzida unicamente a alimentar-se com um ou outro
boi de carro que matava. Assim, a salvação da coluna estava principalmente em
poder prosseguir na retirada pela estrada do Apa e Nioac, ao encontro dos carros
de mantimentos, em direção ao depósito.
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Mas, Senhores, como foi a retirada? Eu a ninguém culpo, quero dizer, a
nenhum dos bravos que lá estavam. Os mártires que lá sucumbiram defenderam
gloriosamente a bandeira de seu país e remiram cruelmente faltas que não eram
suas, faltas de seu governo. Entenda-se-me, pois: eu não faço a menor censura
nem ao herói que falecera na expedição, nem aos que lhes sobreviveram. O que
digo é que a necessidade de abandonar o caminho natural, o caminho onde havia
mantimentos, foi uma necessidade fatal: era filha da ausência absoluta de cavalaria
nas forças brasileiras e da grande força de cavalaria que tinham os inimigos. Citou-se
uma frase em um desses ofícios, que agora não lerei para não fatigar o Senado,
mas que deve ser lido com muita atenção. Aí se diz que, depois da passagem do
Apa, quando as forças se achavam apertadas pela cavalaria da frente e dos flancos
e pela artilharia da retaguarda, para mais se resguardarem dos assaltos da cavalaria
- não sei se diz inteiramente assim - procuraram um serrote -não é o próprio
termo, mas é um equivalente - ...

O Sr. Paranhos- Coxilha?
O SR. OTTONI - Não .
... procuraram um serrote, onde podiam resguardar-se melhor da cavalaria.
O significado da palavra é pouco mais ou menos este: uma dobra de terreno, terreno
difícil, coxilha, cerrado ou outro nome que eu poderia achar facilmente lendo o
ofício, mas que o Senado compreende o que é. O certo é que, pela necessidade de
abrigar-se contra a cavalaria inimiga, confessa o comandante que se viram obrigados
a abandonar a estrada onde sucessivamente iam encontrar os carros de munições de
guerra e de boca. (*)
Não repetirei ao Senado as cenas de dor e de mágoa, as cenas lamentáveis
que estão descritas nestas participações oficiais.
Quando os nossos heróicos soldados, os nossos heróicos oficiais e o seu
ilustre comandante se achavam em luta com a fome, as balas do inimigo, a peste e o
fogo lançado nos macegais - que Deus sabe a quantos ceifou -, assevera uma destas
participações que a viagem foi demorada, em alguns dias, 3 ou 4 horas, para dar
tempo a se apagar o fogo lançado nos macegais e então oferecer caminho aos nossos
infelizes. O horror desta retirada, Sr. Presidente, um fato o denuncia, e sangra-me o
coração ter de comemorá-lo.
()Nota do orador- O ofício do Major Gonçalves diz assim:
"O primeiro dia foi de marcha por cerrados, ficando assim inutilizados os
meios de ação da cavalaria e artilharia inimigas, o que nos poupava o aumento de
gravame de bagagem, consideração que pesou também no ânimo do coronel-comandante. Entretanto, com dificuldade caminhava a nossa força, vencendo, apesar de andar o dia inteiro, muito pequena distância no bom rumo.
No dia seguinte passaram-se as coisas do mesmo modo, indo a força acampar,
depois de rodear muitas cabeceiras do córrego de José Carlos, em uma matinha
que foi logo cercada pela cavalaria inimiga, a qual nos acompanhara de longe.
Conquistou-se a aguada a tiros, e a força passou a noite em alarma."
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Já tinham sucumbido de cólera 173 brasileiros; 122 lutavam com esta
enfermidade e já não podiam mais ser transportados; foram estes infelizes abandonados na agonia da morte.

O Sr. Barão de Cotegipe - Isto é que é o mais horroroso.
O SR. OTTONI- Este fato descreve o horror da situação ...

O Sr. Barão de Cotegipe- Apoiado.
O SR. OTTONI - ... porque era uma coluna de bravos que tinham dado
suas provas, que tinham acometido por vezes o acampamento paraguaio, que se tinham batido corpo a corpo. E uma coluna de bravos, nestas circunstâncias, quando
chega a abandonar a seus irmãos nas agonias é porque a desgraça é muito cruel!
Cumpre, porém, resgatar a memória da ilustre vítima ... Não se pense que eu diga só
ilustre; não faço comparações. Hão de ter, sem dúvida, ficado lá muitos heróis
obscuros, cujos nomes nem se declinaram. Não direi, portanto, o mais ilustre, não;
mas quero resgatar a memória de uma das mais ilustres vítimas, o Sr. Coronel Camisão. O Sr. Camisão já estava também lutando com a morte, quando foram horrorosamente abandonados pela coluna 122 doentes.
Está claro, pois, que esse abandono não lhe pode ser imputado. Eu quero
vingar a memória do ilustre mártir da imputação que em uma das participações oficiais se lhe fez, de que foi pelo seu consentimento que se deu aquele mais que todos
deplorável acontecimento. O consentimento de um moribundo, se na ocasião ele
o deu, nada significa que possa nodoar a sua memória.

O Sr. Jobim - Ele mesmo pedia que se retirassem porque se julgava perdi do.
O SR. OTTONI - Vejo que o meu coração me não enganava. Acaba de
dizer o nobre senador que o Coronel Camisão pediu que se retirassem e o abando·
nas sem.

O Sr. Jobim - Porque se julgava perdido.
O SR. OTTONI - Palavras dignas de um romano, palavras dignas do Coro·
nel Camisão, tal como eu o conhecia.

O Sr. Barão de Cotegipe - Apoiado.
O SR. OTTONI- Mas, Sr. Presidente, qual é a extensão das nossas perdas?
O Major José Thomaz Gonçalves diz que quando alcançaram a estrada de Nioac,
muitos dias depois da desgraça da peste, das fogueiras e da fuzilaria constante, os
paraguaios já estavam adiante, já tinham queimado os carros e procurado inutilizar
os mantimentos. Nioac estava abandonado. Este fato serve para mostrar que há
1006

outro oficial sobre o qual se pretende cair grande culpa e que é preciso, antes de o
condenar, ouvi-lo.
Em uma ordem-do-dia do Major ou Tenente-Coronel Gonçalves se diz que
há nisto um criminoso, e é o Capitão Martinho Ribeiro, porque não defendeu
Nioac até as últimas, como eram as instruções que se lhe havia dado. Sr. Presidente,
maravilhei-me de que a severidade desta ordem-do-dia pudesse achar eco no espírito
do nobre Ministro e que do coração de S. Exa. lhe subisse aos lábios a increpação
que o Senado ouviu.
S. Exa. nos disse: "O Governo há de punir este oficial." Já o dá como condenado; é a vítima. É preciso que alguém seja criminoso; seja o Capitão Martinho
Ribeiro, que eu não conheço.
Mas, perdoe-me S. Exa., ninguém respeita mais as intenções do nobre Ministro, seus bons desejos e seu patriotismo do que o orador que ora fala; porém,
mais criminoso do que o Capitão Martinho Ribeiro é o nobre Ministro, o nobre Ministro e os seus colegas, solidários; especialmente o nobre Presidente do Conselho,
ator principal de todas as desgraças com que carregamos, pois que a guerra do Paraguai é dele e do nobre Senador, que atualmente ainda não tomou assento, o Sr.
Saraiva.

Os Srs. Pompeu e Barão de Cotegipe- Apoiado.
O SR. OTTONI- Mas o nobre Ministro, em vez de acusar os autores da
guerra e os seus responsáveis, invoca a animadversão pública contra o pobre Capitão Martinho Ribeiro.
O Capitão Martinho Ribeiro guardava as munições; 92 ou 94 praças estavam sob suas ordens. Antes de chegarem os reforços dos paraguaios - reforços
que denunciou o prisioneiro e que é lógico que haviam de vir, necessariamente se diz nas participações oficiais que os paraguaios apresentavam uma coluna de
cavalaria de 700 homens, além da infantaria. Tiveram reforço. De quanto? Não
sabemos.
Mas, já se vê que o depósito de Nioac não teve que resistir somente a
700 homens. No momento em que os paraguaios repeliram da estrada principal
a nossa infeliz coluna e a lançaram sobre os paus e macegais incendiados, senhores
dos seus movimentos, necessariamente haviam de ir demandar o nosso depósito Nioac - de munições e de mantimentos. Pela estrada de Nioac 'foram encontrando
comboios de carros.
Porventura os oficiais paraguaios têm-se mostrado tão atrasados na tática
da guerra que possamos admitir que eles, encontrando aqueles carros, ignorassem
que vinham de um depósito grande e que este depósito estava guardado? Isto é
claro, entrava pelos olhos. Por conseqüência, não mandavam atacar o depósito com
meia dúzia de homens. E, enquanto não se souber qual é a força que obrigou o
Capitão Marinho Ribeiro a abandonar Nioac, eu não admito que a reputação desse
militar - que não conheço - sofra. O que é provável é que com os seus 90 homens
ele não se pudesse manter contra forças muito maiores que deveriam vir sobre o
lugar.
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Chegada à estrada de Nioac, depois do cólera, depois de todos os incidentes horríveis que a marcha e os fogos dos macegais explicam, a nossa coluna, achando Nioac incendiado, teve de ir procurar outro abrigo; passou o rio de Mondego e
foi-se colocar no Aquidauana. O Tenente-Coronel José Thomaz Gonçalves diz, no
seu ofício já citado ... (Pausa.) Não acho neste momento o tópico, mas o Senado
todo o leu. Diz que à coragem heróica dos seus comandados deve ele o ter-se achado
além do Aquidauana ainda com algumas centenas de bravos (*). E nesse ofício o
novo comandante manda o mapa da força, e aí figuram mortos, já de doença, já em
combate, e, extraviados, somente em número de 380. Mas eu creio que o mapa publicado não pode ser o próprio que veio da coluna, visto que nesse mesmo ofício,
como acabo de dizer, afirma o novo comandante que só está à frente de algumas
centenas de bravos.
Quantas centenas serão? 300, 400, 500? Se fosse mais do que isto, o Tenente-Coronel naturalmente as diria. Supondo que a frase algunws centenas signifique até 700, a perda era pelo menos de 1.000, que tinham ficado sepultados nos
macegais de Nioac e de Miranda e estrumando os campos da fazenda de Solano
Lopez. São os restos malfadados de uma expedição que levou de Minas, São Paulo
e Goiás mais de 3.000 homens. Mais de 2.000 brasileiros, cujo sangue cai sobre a
cabeça dos nobres Ministros que tão imprudentemente ordenaram a tão desastrosa
e mal-avisada invasão do Paraguai, foram vítimas da inexperiência daqueles que
ordenaram essa expedição!
Eu já disse que haveria de fazer um aditamento pedindo as instruções dadas pelo Ministério de 31 de Agosto acerca do movimento da coluna de defesa criada pelo Ministério de 31 de Agosto e transformada em coluna de invasão pelos seus
sucessores.
Hei de acrescentar também um parágrafo, pedindo informações sobre as
instruções detalhadas que devem ter sido dadas à coluna de invasão, mandada tão
desgraçadamente para o Apa e para a Conceição. Hei de pedir também as instruções
dadas ao-presidente de Mato Grosso para que comece assim o inquérito que propôs
o nobre autor deste requerimento e por que votei, o inquérito sobre as causas da
continuação da guerra e sobre os erros que tem havido na sua direção.
Tenho concluído.

(*)Nota do orador- As palavras do ofício são estas:
"Falar a V. Exa. do comportamento da força seria inútil, pois basta a simples
narração que acabo de fazer a V. Exa. e achar-me eu hoje ainda rodeado de algumas centenas de tão nobres militares, para que o maior brilhantismo toque à gloriosa expedição".
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DISCUSSÃO DO VOTO DE GRAÇAS

Crítica a Caxias e ao Ministério Itaboraí

Sessão de 3 de junho de 1868
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, o nobre Presidente do Conselho e alguns
outros oradores têm se queixado do muito tempo despendido com a discussão
do Voto de Graças, apelando para o Senado a fim de que termine esta discussão
que, dizem, está muito prolongada.
Eu acompanharia o nobre Presidente do Conselho neste seu desejo, se acaso o Ministério, com a sua maioria compacta, decidida e progressista da outra Câmara, nos tivesse mandado para o Senado projetos importantes, e mesmo as leis
ânuas, cuja discussão fosse necessário encetar desde já.
O Sr. Silveira da Motta - Agora é que veio a fixação de forças de terra.

O SR. OTTONI - Ainda ontem é que nos veio a lei de fixação de
forças de terra. V. Exa., no desempenho de seu dever, de dirigir os nossos trabalhos, tem-se visto por isso obrigado a ocupar o Senado com resoluções relativas a
matrículas de estudantes. Os outros nobres ministros, nossos colegas, que têm dado
procuração ao nobre Presidente do Conselho para exclusivamente usar da palavra
em nome do Ministério, nem ao menos pedem a V. Exa. que dê para a ordem-do-dia
alguma medida importante já preparada. Nem sequer o nobre Presidente do Conselho, que em 1864 fez questão de Gabinete, na Câmara dos Srs. Deputados, de uma
triste doação que se pretendia fazer à companhia de estrada de ferro de Pernambuco, pediu que este projeto, que desde 1864 dorme nas pastas do Senado, fosse
dado para a ordem-do-dia! No entanto, Sr. Presidente, sendo este assunto uma
questão de honra para o nobre Presidente do Conselho, devia pensar-se que, novamente chamado ao Ministério, S. Exa. lhe procuraria solução, visto como lhe tinha
dado a importância que o Senado sabe.
Mas, como o nobre Presidente do Conselho não nos tem oferecido projeto
algum de importância, nem ao menos nos tem trazido as leis ânuas para ocupar-se o
Senado destes trabalhos, eu cuido que melhor se não pode despender o tempo do
que averiguando, como se tem procurado averiguar, qual é o procedimento do
Governo na crise atual por que estamos passando e se acaso o procedimento do
nobre Presidente do Conselho e dos seus colegas nestes longos meses de sua administração dá o menor abono de que possam eles, com vantagem para o País, continuar na direção dos negócios.
Confesso, Sr. Presidente, que me tenho achado embaraçado para apreciar
o todo da discussão que tem havido sobre o Voto de Graças e as posições relativas

1009

dos Partidos. Tem-me parecido que aqueles dos nobres senadores que foram comparticipantes na votação do Conselho de Estado em 20 de fevereiro, exigindo que
o Ministério atual ficasse .::orno um Ministério salvador e, segundo dizem - visto
que a ata do Conselho de Estado ficou trancada, e não tenho remédio senão referir-me ao que se disse na tribuna -, aconselhando assim a Coroa, esses nobres senadores me parece que não estão em terreno muito firme, quando aqui fazem oposição, embora não seja a oposição do nobre senador pela Província de Goiás, que eu
saúdo como a um novo Bright ou novo Gladstone. Possa S. Exa., propugnando
valentemente pelas nossas instituições, conseguir que o sistema representativo seja,
no País, uma verdade.
Sr. Presidente, a dificuldade em que estão os meus respeitáveis colegas, a
quem tenho aludido, nasce da circunstância sabida de sua conformidade de vistas
políticas com o general-em-chefe do nosso Exército, que conserva como seus delegados os ministros atuais.
Eu acredito, porém, que os nobres senadores, se aprovam a direção da
guerra dada pelo general, devem ser francamente ministeriais; nisto eu cuido que
vou de acordo com o nobre senador pela Bahia, que acaba de falar.
Mas, Sr. Presidente, eu, que entendo que na direção da guerra o nobre
General Marquês de Caxias tem sido infeliz; eu, que, por uma ficção constitucional,
querendo abstrair da desgraçada farsa de 20 de fevereiro; imagino agora que o general-em-chefe tem a confiança do Ministério, censvro o Ministério e o general conjuntamente, e acho que o nobre Presidente do Conselho teve razão quando aqui nos
disse que havia -de salvar-se na mesma barca que levasse ao porto de salvamento o
general.
O Ministério entregou ao Sr. Marquês de Caxias a direção da guerra e esteve pronto a retirar-se no momento em que supôs ter perdido, como efetivamente
perdeu, a confiança do general necessário.
O nobre Presidente do Conselho nos falou aqui nessa famosa carta que
escreveu aos nobres ministros o nobre general. Mas, depois de ter assim tornado
um documento público, subtraiu-a do conhecimento do Senado e do País, autorizando assim os boatos, que correm, de que as frases da ordem-do-dia do general como já qualifiquei a carta - são as mais severas que é possível. o general, segundo
consta, disse, nessa carta aos Srs. Ministros: "Fui generoso convosco, deixei-vos no
poder, e sois ingratos para comigo; vossos jornalistas me atassalliam". Entretanto, o
Ministério, depois de uma reprimenda destas, entendeu dever fazer amende honorable, e continua a dar ao Sr. Marquês de Caxias todo o seu apoio - e cuido que
cordial! São solidários, e o Ministério é o principal responsável pelos atos do general.
Ora, vejamos o que tem feito o nobre general-em-chefe.
Sr. Presidente, a Inglaterra teve, há pouco, uma guerra muito mais importante e de muito maior ditlculdade do que a guerra do Paraguai. Trarei o símile,
para responder a outros iguais que citou o nobre senador pela Balúa e que talvez
não vêm para o caso, vista a diferença das situações e dos meios, sobretudo vista a
facilidade para o movimento dos exércitos e das munições de guerra no teatro das
campanhas que o nobre senador comemorou. A Inglaterra, porém, empreendeu a
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guerra da Abissínia. Na Abissínia, o general inglês não achou um rio navegável como
o rio da Prata, Paraná e Paraguai, por onde penetrassem seus encouraçados até o
coração do país que ía invadir; não achou, nas vizinhanças do inimigo, aliados e o
apoio mais ou menos decidido, em todo o caso ausência de hostilidade, como nós
achamos no rio da Prata. E, no entanto, Sr. Presidente, o General Napier, com o seu
exército e com todo o material de guerra, atravessou centenas de milhas por areais,
onde é até impossível a água potável, a não ser obtida por meio de maquinismo,
perfurando o exército fontes artesianas para obter água e matar a sede. O Lopez da
Abissínia deu uma primeira batalha, foi derrotado, recolheu-se ao seu Humaitá, que
foi assaltado e tomado; e dentro de poucos meses a Inglaterra ensoberbeceu-se
como uma grande nação, castigando as ofensas verdadeiras ou supostas que tinha
recebido do bárbaro africano.
Mas, Sr. Presidente, para mostrar que o contrário exatamente sucedeu
entre nós, é preciso remontarmos a uma época mais distante, a uma época em que a
responsabilidade do nobre Presidente do Conselho é quase igual à sua responsabilidade como ministro do 3 de Agosto.
Falo da missão Saraiva, que provocou tão importunamente a declaração de
guerra de Lopez.
Seguidamente, como se sabe, o nobre presidente do Conselho atirou com a
carga para os ombros do Ministério de 31 de agosto de 1864, o qual se achou completamente inabilitado para encetar a guerra com vigor, porque entregou-se-lhe o
Brasil completamente desarmado. Os nossos aliados da Confederação Argentina e
do Estado Oriental estavam igualmente desprovidos de todos os meios, não digo de
agressão, mas mesmo de defesa. As primeiras forças que o General Mitre reuniu não
tinham uma clavina, não tinham uma espada, e o falecido, distinto General Canabarro teve de deplorar igual fatalidade para a Província do Rio Grande do Sul, que,
por ciúmes mesquinhos e desgraçados das administrações anteriores, também estava
desarmada. O meu nobre colega, que falou da cadeira imediata à minha, era enviado
extraordinário em missão especial perante a Confederação Argentina, e nós sabemos
que S.. Exa., procurando satisfazer à requisição de armamento que lhe fez o infeliz
e bravo General Canabarro, só pôde mandar 200 chuços; é o que pôde comprar em
Buenos Aires.
Mato Grosso, Sr. Presidente, por um descuido criminoso de todas as administrações, estava à mercê do inimigo. E nenhum Ministério, exceto o de 31 de
Agosto, que tomou conta do Governo nas vésperas da guerra,_pode dizer que não
era culpado desse triste abandono. Em 1856, o Presidente de Mato Grosso anunciara ao Governo hnperial, em uma participação que tive diante dos olhos, que o Governo do Paraguai se preparava para hostilizar-nos, que, levantada sua Humaitá com
socorro de um distinto general brasileiro, o falecido Sr. Belegard, disciplinado o seu
exército pelo distinto Capitão Cabrita, que foi vítima de seus próprios discípulos,
pretendia assaltar Mato Grosso. O Presidente de Mato Grosso anunciava ao Governo
- note o Senado, estamos em 1856 - que a invasão do lado do Apa parecia inevitável. Era Ministro da Guerra o digr..o General Marquês de Caxias, o qual, tomando
em consideração as reclamações do presidente de Mato Grosso, imediatamente
expediu ordens, que eu tive também diante de meus olhos quando estudei a questão
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a pedido de um amigo, ordens que devem estar na Secretaria da Guerra, e que eram
as mais terminantes, recomendando\ ao presidente que concentrasse sobre a fronteira do Apa toda a força disponível na província. Nessas ordens vinha uma indicação, que prova o tino do nobre general-em-chefe para escolher seus auxiliares: o Sr.
Marquês de Caxias ordenava ao presidente de Mato Grosso que, depois de concentrar todas as forças nas fronteiras do Apa, entregasse o comando delas ao já então
distinto Tenente-Coronel, hoje Marechal Argolo, ordenando-lhe que repelisse a
força pela força, e não consentisse que os paraguaios pisassem impunemente o solo
brasileiro .. A advertência era solene; mas, de que serviu? A invasão não teve lugar
então, e nós continuamos com os braços cruzados; Coimbra tinha apenas umas
insignificantes peças de artilharia, se tal nome mereciam, que haviam subido pelo
Madeira em princípios do século passado.
Sr. Presidente, quando no meu entusiasmo pela causa nacional compareyi,
apesar de doente, a uma reunião em Baependi, para promover a apresentação de
voluntários da Pátrià, anunciei, em discurso impresso, que corre que os paraguaios,
com suas flotilhas, iam penetrar em Mato Grosso, mas lá achariam, em Coimbra, o
necessário castigo. Parecia-me impossível que Coimbra nãp estivesse devidamente
aparelhada para receber o inimigo. Eu havia sido diretor da companhia do Alto
Paraguai e mais de uma vez soubera que o Governo, tendo toda a confiança nodigno presidente da companhia, por seu intermédio fazia remessas de trem bélico
para Mato Grosso. Acreditava, pois, que lá tinham ido infalivelmente os meios de
defesa para o Forte de Coimbra! Entretanto, Sr. Presidente, Coimbra estava desarmada; Mato Grosso estava tão desarmado como estava a Província do Rio Grande
do Sul.
Mas, Sr. Presidente, o Ministério de 31 de Agosto achou, no seu zelo pela
causa nacional, meios de apresentar-nos diante do mundo como uma nação guerreira, capaz de vingar a honra nacional ofendida. Os estaleiros trabalharam desde
logo ativamente: para a Europa se fizeram encomendas de armamento, que chegou
de pronto; os encouraçados improvisaram-se, e os exércitos· surgiam como por encanto para ir castigar o inimigo. Neste comenos, Sr. Presidente, V. Exa. sabe como
é que infelizes ambições pesso<lis procuraram minar a existência do Ministério de
31 de Agosto, e substituí-lo. V. Exa. sabe do meu procedimento nessa ocasião:
procurei a todos os que eram liberais - não liberais na significação que o Ministério atual inventou para o termo, mas liberais .de todos os -tempos -, apelei para
V. Exa.. a fim de que alguns se congregassem comigo. O Senado sabe dos nossos
esforços comuns, e também que eles não vingaram, porque a queda do Ministério
tinha sido resolvida em Pernambuco. E, apesar de que o nobre Presidente ·do Conselho agora nos diga que na Ôcasião recusou entrar para o Ministério que substituiu
o de 31 de Agosto, todo o mundo sabe que a mudança não lhe foi de modo algum
antipática, e S. Exa. aqui, da tribuna, bem o revelou.
Mas, a mudança, o que trouxe? Trouxe a guerra dos três ou quase quatro
anos, trouxe o Gabinete de 12 de maio, de que é continuador o de 3 de Agosto.
É uma coisa que está no domínio público, não só no Brasil, como na Europa.
Ainda há poucos dias, eu li, em um jornal inglês, apreciações atribuídas ao Sr.
Gould, secretário da legação inglesa em Montevidéu, e aceitas pelo redator daquela
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folha - não sei se é o Standard - nas quais se assevera que, se acaso os planos, que
posso dizer do Ministério de 31 de Agosto, porque eram os planos de seus generais,
os planos de Osório e Cana barro tivessem triunfado, se não tivesse havido a viagem
à Uruguaiana do Sr. Ministro da Guerra de então ... Perdoem-me suas cinzas, sinceramente peço perdão, mas devo dizer a verdade e mesmo diante de um túmulo. Se
não fosse aquela desgraçada viagem, se acaso os planos concebidos e convencionados entre Osório e Canabarro, planos que a imprensa européia ainda agora assinala como os melhores, não tivessem achado estorvo no Governo, o exército de
Robles não teria repassado o Paraná, teria achado, na barranca do Paraná, no Passo
da Pátria, Flores e Canabarro, depois de terem esmagado Estigarríbia e Duarte;
teria de depor as armas, e todas as desgraças que se seguiram à rendição de Uruguaiana não se teriam dado.
Mas, Sr. Presidente, eu não acompanho nem mesmo ao nobre senador pela
Província de Goiás na sofreguidão - perdoem-me os nobres oradores que neste
sentido têm falado - com que S. Exas. têm trazido para o terreno da discussão a
palavra paz. Nas circunstâncias atuais, a paz seria a desonra (apoiados), e eu não
subscrevo a desonra do meu País.
O Sr. Souza Franco - Quando digo acabar a guerra não quero dizer paz
desonrosa.
O Sr. Paranhos - Aqui não há quem queira paz desonrosa.

O SR. OTTONI - A paz atualmente não pode ser honrosa. Os que
querem a paz, ainda mesmo desonrosa, são seguramente os nobres ministros.
É este o principal motivo por que desejo ver por terra o Ministério de 3 de Agosto;
é porque é o apóstolo da paz quand même.
O Sr. Presidente do Conselho -Protesto contra a proposição.

O SR. OTIONI - Assim os atos de V. Exa. protestassem contra minhas
palavras. Mas, que vemos, Sr. Presidente?
Senhores, dep.ois que a imprensa, não direi assalariada, mas inspirada pelo
Governo, aqui e no estrangeiro ...
O Sr. Visconde de Jequitinhonha - Toda ela?

O SR. OTTONI - Falo daquela que é inspirada e assalariada pelo Governo. Depois que essa imprensa assoalhou, una voce, que não faríamos paz senão
em Assunção, e que, de conformidade com o Tratado da Tríplice Aliança, a existência de Lopez como Presidente da República do Paraguai não seria tolerada,
chegando-se mesmo, em comentários que suponho indiscretos e até infundados, a
asseverar que mais fácil seria termoG uma ou mais abdicações do que a paz com
Lopez; depois de se haver o Ministério colocado nesta situação, mandou pedir a paz
a Lopez! É uma vergonha contra a qual protesto!
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O Sr. Presidente do Conselho ~ É inexato isso. É outro protesto que faço.

O SR; OTTONI- V. Exa. não pode protestar.
O Sr. Presidente do Conselho

~

Esta é boa.

O SR. OTTONI - Ainda hoje eu li, com grande interesse, uma escavação preciosa felta na tribuna da Câmara dos Srs. Deputados por um jovem re·
presentante da Província do Maranhão, que eu espero há de agrupar-se airosamente - não falo oos vivos porque não quero ofender-lhes a modéstia- mas há de
agrupar-se airosamente entre os filhos mais distintos do Maranhão - Costa Ferreira,
Bráulio e Odorico. (Apoiados.)
Esse jovem deputado foi ao diário do general-em-chefe, que o Sr. Ministro
da Guerra transcreveu em anexo no seu relatório, e aí deparou com a triste consagração da verdade histórica relativa à missão- o nobre senador permita-me que profira o seu nome - missão Cansanção de Sinimbu. Falo de uma carta que está no
Jornal do Commercio de hoje e que faz parte do discurso do ilustre deputado a
quem acabo de referir-me.
O General Mitre, em 14 de agosto de 1867- note bem o Senado- escreveu uma nota ao general-em-chefe brasileiro, o Sr. Marquês de Caxias, e essa nota
diz nada menos do que ter chegado ao acampamento deis exércitos aliados o Sr.
Gould, secretário da legação britânica em Buenos Aires, que ia ... Diz expressamente - note o Senado - ... Não vou ler porque as palavras me ficaram na memória; aos nobres senadores que tiverem a menor dúvida peço que consultem esse im·
portantíssimo documento.
O General Mitre disse que o Sr. Gould ia tratar de uma missão por parte do
governo argentino, de acordo com a missão especial brasileira em Buenos Aires.
O Sr. Presidente do Conselho

~Mas

não era exato.

O SR. OTTONI - Di-lo um documento assinado pelo General Mitre;
haja-se, pois, V. Exa. com o General Mitre e com o Sr. Marquês de Caxias, que
não desmentiu uma asseveração tão importante e, ao contrário, respondeu ao
General Mitre não só "que concordava com o seu assunto como também se oferecia
para fazer transportar com segurança o Sr. Gould a Tuiuti, donde o senhor se entenderia com Lopez para o fim indicado." Haja-se com o seu colega Ministro da
Guerra, que incluiu esse documento no seu relatório sem um protesto. Poderá.não
ser exato, mas estou ...
O Sr. Presidente do Conselho

~

O Sr. Gould já explicou isso perfeita-

mente.
O SR. OTTONI - Se V. Exa. quer falar. .. fale, porque, quando acabar,
continuarei. (Senta-se.)
O Sr. Presidente
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~

O nobre senador pode continuar.

O Sr. Presidente do Conselho - O Sr. Gould deu a necessária explicação.
O SR. OTTONI - Se eu tivesse o hábito de contestar bruscamente proposições trazidas à tribuna, podia dizer a V. Exa.: "Não é exato". Mas vou somente opor algumas considerações à afirmativa de V. Exa., e o Senado verá que
V. Exa. está enganado. Será uma razão de mais para o Senado reconhecer que
V. Exa. não pode continuar mais como Presidente do Conselho, se estiver enganado,
com efeito, como acredito que está, a respeito de fato tão importante como aquele
de que eu começava a falar e que peço a S. Exa. permissão para expor com placidez.
A nota do General Mitre ao Marquês de Caxias faz parte dos anexos do
relatório da Guerra e diz o seguinte:
"O Sr. Gould vai encarregado da parte do governo argentino, de
acordo com a missão especial brasileira na Confederação Argentina,
para tratar de uma comissão -note bem o Senado- que V. Exa. sabe
qual é".
Estas palavras estão dizendo com muitas outras provas circunstanciais que
todo o talento do nobre Presidente do Conselho não poderá destruir ...
O Sr. Presidente do Conselho - Que hei de destruir!
O SR. OTTONI- V. Exa. promete muito! Mas, veremos.
Estas palavras e a resposta do Sr. Marquês de Caxias estão provando que
S. Exa. estava no segredo da embaixada que o nobre Presidente do Conselho e seus
colegas mandaram a Lopez ...
O Sr. Presidente do Conselho dá um aparte.
O SR. OTTONI - Refiro o que V. Exa. sabe. Vamos às provas circunstanciais que corroboram a interpretação autêntica que dou à nota do Sr. Mitre.
Essa nota, como já disse, tem a data de 14, que é quando chegou o Sr. Gould
ao acampamento aliado. Pois bem: no dia 9 de agosto, segundo a carta que
aqui nos leu o nosso nobre colega pelas Alagoas, S. Exa. roi convidado para tratar
de paz. Ele o disse ao Sr. Ministro de Estrangeiros e não foi contestado nem então,
nem agora na tribuna: foi nomeado para ir tratar na paz ...
O Sr. Cansanção de Sinimbu - Se me permite um aparte.
O SR. OTTONI - Pois não.
O Sr. Cansanção de Sinimbu - Nunca tive a misSão de tratar da paz, senão
depois de concluída a guerra. Foi isto que me disse o Governo, que me convidou
para essa missão. Faço esta declaração para que o meu nobre colega não prossiga
no engano.
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O SR. OTTONI - Eu aceito, como sempre, com o maior respeito, todas
as explicações do nobre senador, porque ele sabe quanto elas valem para mim.
O Sr. Cansanção de Sinimbu - Muito obrigado.
O SR. OTTONI - Aceito a explicação tal qual foi dada, mas que em
nada altera a minha narrativa. Note-se a coincidência: no dia 14 de agosto, lá
se disse que o Sr. Gould ia encarregado por parte do governo argentino e da legação brasileira em Buenos Aires de tratar-se da paz - quando se acabasse a guerra.
O Sr. Presidente do Conselho- A legação protestou.
O SR. OTTONI - V. Exa. não terá a bondade de me deixar continuar'!
V. Exa., que é tão poderoso n"a tribuna, por que há de querer perturbar um
orador tão somenos, coma aquele que tem a honra de dirigir-se ao Senado?
Procurarei levantar um pouco a minha voz, se minha súplica não for atendida, para
poder dominar os apartes do nobre Presidente do Conselho.
Mas, Sr. Presidente, salvo o protesto de que agora se fala, e que me comprometq a moralizar em vista de documentos e informações do relatório do nobre
Ministro da Guerra, é ou não manifesto que o Governo mandou tratar a paz com
Lopez?
Mas não são só estas coincidências que o nobre Presidente do Conselho
tem necessidade de explicar. Creio que em dias de agosto o nosso ex-ministro resi·
dente em Buenos Aires, o Sr. Felipe José Pereira Leal, transferido para outra
missão, veio ao Rio de Janeiro e voltou a Buenos Aires. Todo o mundo disse, no
Rio de Janeiro, que o Sr. Leal era depositário de confidências íntimas ...
O Sr. Presidente do Conselho- Protesto; veio visitar sua família.
O SR. OTTONI - V. Exa. é que está enganado completamente. Todo
o ·mundo disse, no Rio de Janeiro, que o Sr. Leal era depositário de confidências íntimas do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Confederação Argentina,
genro do digno diplomata. E claro também que a missão especial não autorizaria a
viagem Gould sem ter o beneplácito do Governo Imperial; e, por conseqüência, as
viagens do Sr. Leal estão explicando a autorização dada pelo Governo à nossa
missão no rio da Prata para o fim de mandar a missão Gould ao Paraguai.
O que é certo, Sr. Presidente, é que, enquanto o Sr. Gould viajava para
Assunção, se escrevia o decreto de nomeação do ministro para a missão especial e
até as credenciais para S. Exa. fazer em Buenos Aires o tratado de paz com o ministro de Lopez, que lá devia estar. Assim o diz um documento que está no discurso do nobre Presidente do Conselho, publicado no Jornal do Commercio de
hoje, e que leu o nobre Presidente do Conselho, com assombro meu, porque julgo
que S. Exa. não precisava, para que o Senado acreditasse na sua palavra, de ir
buscar um como que atestado de um chefe de seção da Secretaria de Estrangeiros.
O certo é, Sr. Presidente, que eu acreditei piamente, independente do atestado que
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S. Exa. agora produziu, tanto na asseveração do nobre Presidente do Conselho
como na asseveração do digno ministro nomeado para ir fazer a, paz- bem entendido, depois de concluída a guerra.
O que diz o nobre Presidente do Conselho é a mais valente prova da asseveração do nobre senador pelas Alagoas.
O que disse o nobre Presidente do Conselho? Que estava o nobre senador
pelas Alagoas nomeado para a missão especial e que o decreto fora lavrado, mas
não assinado. Ora, segundo as boas praxes do sistema representativo, creio que os
negócios são resolvidos pelo Conselho de Ministros, como se confessa que estava
este. Que tinha também a aprovação imperial prova o fato de se lavrar o decreto,
porque depois de se propor uma medida e obter-se o assentimento imperial é que
se manda lavrar o decreto. Era, pois, fato consumado a nomeação do nobre senador,
ou não entendo nada dessas coisas.
Eu não quero perscrutar quais foram os caminhos por onde o Ministério
chegou a esta nomeação; o Senado compreende que eu poderia ir muito longe, e
talvez muito alto; poi isso abstenho-me de investigar quais foram os caminhos pelos
quais, o Ministério chegou a resofver a nomeação do nobre senador. Mas foi resolvida, levada ao conhecimento imperial e aprovada. Segundo a praxe que todos conhecem, no despacho segtiinte o decreto devia ser necessariamente assinado, e, se
não houve )I.Ssi.natura, eu, admiro a coragem com que ainda sãq ministros q nobre
Presidente do Conselho e seus. colegas! Depois .dé resolvido um negócio desta- natureza, se se recusasse a assinatura do decreto, e se temos governo constitucional e
não absoluto, eu não compreendo que continuassem nas Pastas os nobres ministros ... Esta questão me parece não estar ainda bem explicada aà Senado e ao País ...
Há alguma coisa escondida sob o véu das conveniências.
Em boa fé - em boa fé está sempre o nobre senador pelas Alagoas - o
nobre senador acreditou que o seu melindre tinha sido ofendido pelo Ministério,
servindo à inimizade ou menosprezo quê talvez o nobre senador enxergasse, ou ao
nobre senador se insinuasse haver para com S. Exa. da parte do general-em-chefe.
Esta suspeita do nobre senador, para mim está claro de onde veio; ela foi despertada, como o Senado sabe, depois da chegada, aqui, em missão especial, do Sr.
Coronel Fonseca Costa.
O Sr. Cansanção de Sinimbu- Não sei de nada disto.

O SR. OTTONI ~ Nrdoe-me o meu nobre colega e amigo; são ilações
que estou tirando dos fatos. Primeiro que tudo, quaisquer que fossem os antecedentes entre o nobre Marquês de Caxias e o Sr. Cansanção de Sinimbu, não
há, creio piamente, a menor possibilidade de que o general, com o bom senso que o
distingue, repelisse por motivos pessoais a nomeação de um diplomata tão distinto
e de tão eminentes dotes. Mas, se não é isto possível, o que houve então? Só não
vê quem não quer ver: a missão do Sr. Fonseca Costa era outra. O Sr. Fonseca Costa
veio trazer ao Governo Imperial, mandado pelo general que tinha parte na missão
Gould, a notícia de que Lopez tratara com desdém as aberturas de paz que se havia
resolvido fazer-lhe. Foi esta a missão do Sr. Fonseca Costa. Neste caso, o Ministério
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tem grave responsabilidade em fato de delicadeza: preteriu as mais vulgares conveniências para com o nobre senador pelas Alagoas. Tendo obtido de tão distinto
cavalheiro que recebesse uma missão de confiança, o Ministério, decentemente e
sem ofender o melindre do nobre senador, com S. Exa. não podia ter reservas.
Deveria dizer-lhe tudo; não o deveria entreter, nem deixar pairar uma suspeita da
ordem daquela que talvez pairasse no espírito do nobre senador a respeito do nosso
general-em-chefe; podia, com duas palavras, explicar-lhe tudo. E o Sr. Cansanção,
que, ofendido em seu melindre, como foi, soube guardar as conveniências de maneira que ninguém, por mais diligência que se fizesse, pôde arrancar-lhe uma palavra
a respeito da missão, ainda post factum tinha direito a que o Ministério lhe falasse
com a mais inteira confiança, sem a menor reserva, e que não o entretivesse com
meias palavras, omitindo a verdade.
É por causa dessa falta de delicadeza que acho muito justa a sensibilidade
do nobre senador pela Província das Alagoas e mais censurável o procedimento do
Ministério nessa triste questão.
Sr. Presidente, eu disse, no princípio do meu discurso, que fazia oposição
ao Ministério não só pelos seus atos, que depois discutiria em ocasião oportuna,
mas, especialmente, em relação à guerra. E peço licença para dizer, com toda a
lealdade, que o Ministério foi infeliz na escolha do general, assim como o general
tem sido infeliz no todo das operações.
O Ministério 12 de Maio, pretendendo assumir, como assumiu, a direção
da guerra, havia dado ocasião, com a viagem de Uruguaiana, a que se concentrasse
no Paraguai todo o exército de Lopez que se achava em Corrientes. O Ministério
3 de Agosto foi ainda mais infeliz com a nomeação do Sr. Marquês de Caxias.
Perdoe-me o Senado, perdoem-me os ilustres amigos do nobre general, mas falo
com a minha consciência. Respeito muito as qualidades do general, sei que as tem
excelentes; não duvido um momento de suas intenções e do seu patriotismo. Mas,
errare humanum est, e, S. Exa. parece-me que tem errado deploravelmente no
Paraguai.
Se acaso, Sr. Presidente, em vez de conservar-se o General Osório, o
ilustre Visconde do Herval, no seu ostracismo do Rio Grande, se houvesse, em
nome do Governo, invocado o seu patriotismo para que ele voltasse a assumir a
direção da guerra, o homem que de lança em riste desembarcou no Passo da Pátria,
acompanhado somente de 12 homens, sabendo que tinha à sua frente milhares de
paraguaios que em breve o assaltaram, o valente soldado que assim protegeu e
dirigiu pessoalmente o desembarque do nosso exército teria, com a sua heróica
impetuosidade, com a impetuosidade de Joaquim Murat ou de Napoleão, ou assaltado e tomado Humaitá ou penetrado no território inimigo e tomado impotentes
todos os esforços do governo paraguaio.
O nobre Marquês de Caxias não tem essa iniciativa; terá todas as outras
qualidades, não lhe nego, mas não tem essa iniciativa, este ardor, nada quer arriscar,
é Fábio demais e, por isso há perto de dois anos está em roda de Humaitá sem que
nada se tenha adiantado, apesar da bravura e heroicidade dos generais, oficiais superiores, subalternos, inferiores e praças de pré. Apesar da bravura e heroicidade de
todos, apesar da bravura que eu também não desconheço, nem posso desconhecer
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no nobre general, sendo que na operação de mais importância - a passagem de
Humaitá - o nobre general foi infelicíssimo.
O Sr. Silveira da Motta - E a operação de flanco?

O SR. OTTONI - Era um simples preparativo, e antes da passagem
dos encouraçados de nada serviu. Eu não acompanho, Sr. Presidente, o meu
nobre colega pela Província de Goiás nas censuras tão acerbas que fez ao nosso
almirante; acho que este tem sua parte na responsabilidade. Porém, quem era o
comandante-em-chefe? Quem é que foi à esquadra acima de Curupaiti e deu as
ordens para que a esquadrilha Delfim forçasse o Passo de Humaitá? Foi o nobre
Marquês de Caxias. Portanto, se ficou o almirante e não foi em pessoa com a esquadrilha, a responsabilidade é do general-em-chefe; e, se acaso censura pode caber ao
almirante, porque não subiu, cabe igualmente ao general-em-chefe. Eu acredito que
Osório, Henrique IV e assim algum outro desta impetuosidade ter-se-iam metido
a bordo de um dos encouraçados e subiriam além de Humaitá, não para o Tayi,
porque no meu modo de entender o grande erro foi a subida além do Timbó para
o Tayi e para Assunção.
O Sr. Silveira da Motta- Nisto discordo de V. Exa.

O SR. OTTONI - Vou expor ao nobre senador, em poucas palavras, os
motivos por que em minha opinião foi justamente nesta importantíssima operação
que mais_infeliz se mostrou o general.
É sabido que Lopez estava cercado por terra desde Tuiuti até Tayi. Somente forçando nossas linhas e aceitando uma batalha campal poderia ele sair de
Humaitá, a não ser pelo rio ou pelo Chaco - cuido que a este respeito o nobre
senador não pode discordar de mim. Enquanto não subiram os encouraçados, tinha
Lopez livre o Chaco para retirar-se, atravessando depois o Vermejo; tinha também o
lanço do rio entre Humaitá e o Timbó, que lhe servia de comunicação com o resto
do país, desde que, pelo movimento de flanco feito há meses, as forças aliadas dominaram o lado esquerdo do Paraguai, do Tayi para cima, pois que desde a ocupação do Tayi não teve outra comunicação senão pelo Timbó, embarcando em Humaitá e desembarcando no Timbó, que fortificou.
O Sr. Silveira da Motta dá um aparte.

O SR. OTTONI - Timbó é do lado direito; uma vez chegadas as
nossas forças ao Tayi, na margem esquerda do Paraguai, Lopez utilizou-se ·do
caminho já existente, ou que então abriu, na margem direita do Paraguai, do Timbó
até o Tabiquari, e como, Senhores, do Timbó para baixo, nem do lado direito nem
do lado esquerdo havia força nossa, está claro como é que as comunicações se
faziam com o auxílio dos vapores que a nossa divisão encouraçada encontrou e que
infelizmente só depois da inglória viagem a Assunção, descendo novamente, meteu
a pique. Mas, enquanto o Sr. Marquês abraçava no Tayi o digno comandante da
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heróica esquadrilha, Lopez aproveitando-se desse erro, transportava, com o auxüio
dos vapores que fugiram dos encouraçados, o resto do exército que queria retirar
de Humaitá. Se o general-em-chefe, em vez de ter ordenado que a divisão encouraçada, depois de forçar Humaitá, forçasse também o Timbó, e fosse fazer esse
passeio de ostentação e sem resultado algum até Assunção, ao contrário, houvesse
ordenado que, forçado o Passo de Humaitá, a divisão persistisse entre Humaitá e
Timbó; se, ao mesmo tempo em que subia a esquadrilha para o lanço do rio, logo
acima de Humaitá, fizesse passar para o Chaco as forças que foram depois, Lopez
não poderia retirar-se sem arriscar uma grande batalha. E perdido estava, porque,
em campo raso, não pode haver dúvida de que os brasileiros hão de levar sempre
a melhor. Mas, tendo o general-em-chefe mandado que a esquadrilha encouraçada
seguisse do Timbó para cima, aproveitou-se Lopez desse descuido e, utilizando-se
dos vapores, que também foram deixados neste lanço do rio, e tendo já transportado por ali, como consta do diário de operações do general, uma parte da artilharia pesada, transportou também o grosso do exército, e lá foi para o Tebiquari.
Por conseguinte, Sr. Presidente, a operação ficou malograda, em vista deste grande
erro -assim me parece - do nosso general, erro de que não é só ele o responsável,
mas, igualmente, os nobres ministros que o conservam e que hoje vivem unicamente
da confiança de S. Exa.
Sr. Presidente, eu tenho necessidade de tomar em consideração uma parte
de um tios últimos discursos do nobre Presidente do Conselho que me foi a mim e
aos méus amigos liberais históricos dirigida de uma maneira que reclama explicações mais extensas de minha parte. Mas a hora está adiantada e, como naturalmente estas minhas humildes considerações obterão algum reparo da parte de
S. Exa., eu, na réplica, concluirei o que tinha de dizer agora, e peço perdão ao
Senado de ter abusado de sua tolerância. (Muito bem, muito bem.)
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DISCUSSÃO DO VOTO DE GRAÇAS

Crítica a Caxias por sua atuação na Guerra do Paraguai
- Ataque ao Ministério ltaboraí

Sessão de 1O de julho de 1868
O SR. OTTONI -Sr. Presidente, começarei declarando ao nobre Presidente
do Conselho que aceito sem a menor reserva as explicações que S. Exa. se dignou
dar-me dos motivos de não lhe haver eu merecido, no debate do Voto de Graças,
resposta a algumas proposições que então enunciei. E teria já aceitado essas explicações - que o nobre Presidente do Conselho quis que me fossem dadas por intermediários da maior respeitabilidade - se, acaso, como V. Exa. sabe, eu não tivesse
um motivo de melindre que me obrigava a não aceitar explicações de S. Exa. senão
as que me quisesse dar nesta tribuna.
Em 7 de junho de 1864, Sr. Presidente, apesar do estado gravíssimo da
moléstia que então me afligia, eu vim a esta Casa, como então disse deste lugar,
unicamente para protestar que não tinha mais ponto de contato com a situação
que se inaugurara com a ascensão do nobre Presidente do Conselho ao Ministério, em 15 de janeiro daquele ano. Vim aqui para dizer, como o disse desta tribuna,
que havia rejeitado a constituição do Partido Progressista, e também que, próximo
à sepultura, como supunha estar, não levatia comigo a responsabilidade de uma
doação vergonhosa, como, mediante uma questão de Gabinete, se pretendia fazer
à estrada de ferro de Pernambuco. Nessa ocasião, Sr. Presidente ...
(O Sr. Presidente do Conselho retira-se.)

Não estranho a retirada do nobre Presidente do Conselho. S. Exa. declarou que tinha deveres imperiosos a cumprir. E, como tem colegas na Casa, eles me
permitirão que eu fale, como se S. Exa. estivesse presente.
O Sr. Presidente - O Sr. Presidente do Conselho declarou que tinha de ir
para a Câmara dos Srs. Deputados, onde tinha de assistir à discussão do Orçamento da sua repartição.

O SR. OTTONI - Já assim havia eu explicado a mim mesmo a ausência
de S. Exa.
Dizia eu, Sr. Presidente, que, nessa ocasião, quando meu espírito estava
alheio a tudo quanto era inimizade com quem quer que fosse, não tendo a menor
intenção de ofender ao nobre Presidente do Conselho e aos seus colegas, com quem
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tinha vivido em harmonia, enquanto se entabolou essa negociação malograda da
Liga Progressista, eu, não contente com a satisfação que dei da tribuna, justificando
o meu voto, procurei o nobre Presidente do Conselho em particular para dizer-lhe
que me desculpasse, se minha consciência me levava, naquela ocasião solene, à posição que tinha tornado, especialmente em relação à questão de Gabinete da estrada
de ferro de Pernambuco.
O nobre Presidente do Conselho, com a sobranceria que nós lhe conhecemos, sem atender ao estado rnorboso em que eu estava, me disse que não aceitava explicações minhas fora da tribuna. Foram as últimas palavras que trocou comigo o nobre senador. E, pois, V. Exa. me desculpará, se acaso pela minha parte
agora julguei que não me era lícito aceitar explicações dadas aliunde, e que agora,
dadas na tribuna, agradeço.
Sr. Presidente, o nobre senador respondeu-me procurando refutar o que
disse na Câmara dos Deputados um ilustre jovem, com cuja amizade me honro, e
que aqui citei em relação à missão Gould. O nobre Presidente do Conselho, na primeira parte do seu discurso leu ao Senado documentos que se referiam a urna data
em que essa missão já estava malograda - de 11 de setembro de 1867 em diante,
isto é; depois da volta do Sr. Gould. A respeito de documentos anteriores, o nobre
ministro citou o diário· de operações do Sr. Marquês de Caxias, anexo ao relatório da Guerra, com a nota de 11 de agosto. Eu sinto que o nobre Presidente do
Conselho me não tivesse convencido de que, com efeito, estava alheio a tudo
quanto fosse proposta de paz ao Presidente do Paraguai. Parece-me que, no tom em
que leu o diário das operações do nobre Marquês de Caxias, podia facilmente adaptar o sentido das palavras do Sr. Mitre aos documentos que tinha lido, referentes a
urna época que já não era a das negociações. Mas, eu vou ler no meu tom o ofício
do Sr. Mitre e adicionar-lhe-ei a resposta do nobre Marquês de Caxias, para provar
ao Senado que pelo menos tenho fundamento para não aceitar neste ponto a negativa do nobre Presidente do Conselho.
Estamos no dia 14 de agosto em Tuiucué e fala o secretário particular
do Sr. Marquês de Caxias:
"Às 11 horas o Sr. General foi ao Passo Pocu, e depois recebeu
S. Exa. urna nota do General Mitre concebida nestes termos: - Tenho
a honra de comunicar a V. Exa. que nesta data (14) recebi urna comunicação do governo argentino, na qual se me diz que, de acordo com a
missão especial de sua Majestade, o Imperador do Brasil, resolveram os
governos aliados o livre passo, sem prejuízo das operações de guerra,
à canhoneira "Dottorell", levando a seu bordo o secretário da legação
britânica, encarregado de uma comissão, cujo assunto V. Exa. conhece.
Como estamos de acordo sobre este particular (peço ao Senado que
atenda a estas palavras da carta do Sr. Mitre) e V. Exa. deverá ter recebido instruções a respeito, considero, pela minha parte, não haver
inconveniente de permitir-se desde já o livre passo, etc."
A esta nota S. Exa. responde sem fazer ponderação alguma, senão que concordava com o assunto, que se oferecia a fazer transportar o referido secretário
da missão inglesa. (Lê.)
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Ora, quais seriam essas instruções, senão do Governo Imperial? De ninguém podia o nobre Marquês hoje receber instruções senão do Governo Imperial.
Quais eram as instruções a que aludia a carta do Sr. Mitre? Porventura versavam simplesmente sobre a licença para que o secretário da legação inglesa fosse reclamar
prisioneiros ingleses? Tão restritas são as atribuições que tem o General-em-Chefe,
que não lhe permitiam, durante as operações de guerra, em atenção para com uma
nação amiga, que o secretário de sua legação transpusesse as linhas e fosse reclamar concidadãos seus que estavam presos? Parece-me evidente que tão restritos não
são os poderes dados ao nosso General. Por conseqüência, as palavras instruções
que V. Exa. deverá ter recebido - afirmativa que o Sr. Marquês de Caxias deixa
ficar em pé - para mim provam concludentemente que havia mais alguma coisa na
viagem do Sr. Gould além da reclamação que S. Sa. ia fazer dos prisioneiros ingleses
em poder de Lopez.
E, Sr. Presidente, há coincidências nas datas deste e outros acontecimentos que dão grande força a minha persuasão. Em que data chegou ao acampamento aliado o Sr. Gould? Quatorze de agosto. Tinha, portanto, partido de Buenos
Aires em princípios de agosto. Em que data o Sr. Sá e Albuquerque convidou o
nosso colega, o Sr. Cansanção de Sinimbu, para ir tratar da paz? Deixemos a frase,
porque evidentemente ela pode ficar à parte. Por maior que seja o respeito que
tenho ao nobre senador pelas Alagoas, deixemos de parte o aditamento que fez
S. Exa. declarando-se convidado para tratar da paz, quando se acabasse a guerraúnica· modificação que fez à minha narrativa - e reconheceremos que, com a lealdade que lhe é própria, nunca desmentida, S. Exa. nos informou que tinha sido convidado para ir tratar da paz. Assim, quando o secretário da legação inglesa partia
de Buenos Aires e transpunha o acampamento do exército aliado, para ir tratar da
paz, teria, sem dúvida, o Sr. Marquês de Caxias recebido instruções para o mesmo
efeito, como disse o Sr. Mitre, e o Sr. Marquês de Caxias não negou.
Eu não posso exigir, nem as conveniências públicas comportam, a apresentação das instruções que se davam ao nobre senador pelas Alagoas; mas, nessas
instruções talvez o negócio se esclarecesse. Em todo o caso, a circunstância de não
haver Gould dito palavra ao seu governo a respeito de uma missão que não era inglesa,
nada significa. O nobre ministro leu as comunicações oficiais publicadas na Inglaterra da parte da missão do Sr. Gould, que era inglesa; mas, pode-me asseverar o
nobre ministro que não houvesse confidência da missão inglesa no rio da Prata,
em que se explicasse outra parte que na missão do Sr. Gould tivessem o governo argentino e a nossa missão no rio da Prata? Para mim é fora de dúvida; a coincidência da data das primeiras aberturas feitas ao nobre senador pelas Alagoas prova, para
mim, de uma maneira concludente, que o Governo sabia de tudo, que aquelas
negociações se abriam de acordo com o Ministério. Nem podia ser de outro modo.
Por conseguinte, apesar de tudo quanto disse o nobre Presidente do Conselho, eu persisto em acreditar que, desgraçadamente, por palavra ou por documentos reservados que ainda não vieram à luz, o Sr. Gould foi convidado da parte dos
governos aliados a induzir o General Lopez a fazer a paz. E, por ser esta a minha
convicção - que me parece que é a convicção geral - também acredito que o
Ministério atual, por este motivo, além de outros, tem perdido tod~ a força moral
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no País, e não pode continuar. Se fizer a paz, será uma paz vergonhosa, será uma
paz que há de cobrir de opróbrio o Brasil, e, pois, supondo que alguma centelha
de patriotismo pelo menos reste ainda nos corações dos nobres ministros, entendo
que eles devem quanto antes deixar um encargo que é superior às suas forças.
Sr. Presidente, se eu nesta manifestação fosse levado por qualquer animosidade menos patriótica, aconselharia, antes, ao Ministério que persistisse no seu
posto e ao nobre Presidente do Conselho, sobretudo, diria: "V. Exa. é o principal
culpado da guerra com o Paraguai, que foi quem a armou. Que a desarme. Carregue com toda a responsabilidade". Mas, Senhores, uma negociação de paz entabolada pelo nobre Presidente do Conselho e pelos seus colegas me inspira tanto susto
que eu não tenho remédio senão fazer votos por vê-los quanto antes fora do Ministério. Sem ainda deixar este tópico, direi que a coincidência da viagem do Sr. Fonseca Costa com a chegada do Sr. Gould ao acampamento aliado, voltando do
acampamento de Lopez, prova que nessa viagem houve alguma coisa mais do que
a reclamação em favor dos ingleses prisioneiros. O nobre Presidente do Conselho
nos leu há pouco uma carta que evidentemente truncou, e eu não estranhei isto
porque não convinha, provavelmente, que se lesse no Senado tudo quanto o nobre marquês de Caxias escreveu nessa carta. Não quero supor que o nobre Presidente do Conselho deixasse de ler a parte que se referia ao nobre Senador pelas
Alagoas, porque dessa acusação tenho defendido ao Sr. Marquês de Caxias; e cuido
que aí não há nenhuma palavra relativamente a esse nobre senador. Mas essa carta,
escrita no dia seguinte ao em que chegou o Sr. Gould ao acampamento, significa
tudo. O ofício reservado que o nobre Ministro não leu e que naturalmente não devia
ler, nem eu peço que leia, mas a que se referiu hoje em seu discurso, e a que a carta
se refere também, podia dar muita luz. O que, porém, é certo é que daí por diante
foi que se começou a dizer, no diário das operações e nas manifestações aqui da
Corte: "Lopez foi quem propôs a paz."
Eu estimaria muito poder acreditar que assim foi, mas suponho que Lopez
está sinceramente convencido de que o Sr. Gould foi lá, da parte do nobre Presidente do Conselho e seus colegas, propor-lhe a paz. Esta é minha convicção e é por isso
que acho que o nobre Presidente do Conselho e seus colegas perderam toda a forÇa
moral para poderem continuar a guerra. Nas dificuldades que eles encontram em
todos os passos que na melhor fé procuram dar para adiantar a guerra, terão achado
a prova do que acabo de dizer. Ninguém mais tem confiança no Ministério atual,
nada mais se espera dele.
Depois de 20 de fevereiro de 1868, não era possível que o nobre Presidente do Conselho tivesse a respeito do Sr. Marquês de Caxias outra linguagem
senão aquela que teve, fazendo seus todos os atos do nobre marquês e justificando a
direção da guerra. A responsabilidade dessa direção, não há dúvida, pertence cumulativamente aos nobres ministros e ao general que lá está, o qual escreveu ao nobre
Ministro da Guerra - como já disse, e não fui contestado - que fora generoso,
consentindo que S. Exas. continuassem a ser ministros. Identificados como estão
os nobres ministros e o General-em-Chefe, a responsabilidade é de todos. Seria principalmente do Ministério, na ordem de idéias mais natural, se os nobres ministros
não se houvessem constituído delegados, empregados de confiança do nobre mar1024

quês. O que eu possa dizer em relação à direção da guerra, já se vê que não leva sobrescrito exclusivamente aos nobres ministros, mas em comum aos nobres ministros, que são responsáveis voluntários, e ao nobre marquês, que é autor. Os nobres
ministros são, antes, cúmplices.
Estudemos a direção da guerra.
O nobre Presidente do Conselho procurou demonstrar as grandes facilidades que teve a Inglaterra para vencer o rei Teodoro, da Abissínia. Eu não disse
que o rei Teodoro e os abissínios tinham a força de coesão e o ardor de defenderem a própria nacionalidade que, força é confessar, têm revelado os paraguaios.
Eu não o disse. Porém, mantenho a asseveração de que a demora dos movimentos
do nosso exército, o fato de permanecerem nossas forças meses e anos em uma pequena zona em roda do Humaitá, contrasta singularmente com a presteza com que
Napier percorreu centos de milhas, tendo tido a necessidade e a previdência de
levar consigo até máquinas para perfurar no terreno fontes artesianas que matassem a sede do seu exército.
Sr. Presidente, eu vou deixar de parte a direção da guerra até o ano passado, para considerá-la especialmente depois do movimento de flanco que transportou o nobre Marquês de Caxias de Tuiuti, subindo pelo Paraná e descendo pelas
lagoas que estão no contraforte do lado de Tuiucué. Quero estudar um pouco as
operações havidas depois da chegada de S. Exa. a Tuiucué. O que é que nos mandou
dizer o nobre general? Mandou dizer: "Agora conheço o terreno em que piso e a
solução não pode deixar de ser breve e gloriosa." Há quanto tempo anunciou esta
profecia o nobre marquês, escrevendo ao Governo?
O movimento que havia levado o exército ao Tuiucué, queria o General
Mitre que desde então se prolongasse até o Taí, assim como queria que a esquadra
desde logo subisse para cima de Humaitá; mas houve obstáculo, houve objeção, da
parte do general brasileiro, e o exército não foi ao Taí, a esquadra não subiu e as
forças aliadas ficaram paralisadas em frente do Humaitá.
No diário das operações se diz, à página 68: "Chegou a Tahy o General
Mitre e felicitou o nobre Marquês de Caxias por ter chegado à barranca do Paraguai
como mesmo o General Mitre opinava há muito tempo".
Note-se bem. Aí está a minha primeira censura, de acordo com a censura
do General Mitre.
No Jornal do Commercio de 18 de novembro vem uma carta do nobre
Marquês de Caxias dirigida ao Sr. Ministro da Guerra, e aí se diz, com referência à
operação de Taí, feita já tarde, e à chegada do exército aliado à barranca do Paraguai:
"No dia 3, vendo-se Lopez completamente sitiado, perdidos os seus
meios de comunicação com a Capital, destroçados os seus vapores etc.,
empreendeu um ataque sobre a nossa base de operações, o Tuiuti."
Veja-se como o nobre marquês estava, infelizmente, enganado a respeito
da situação do inimigo! Comunicou ao Governo que Lopez estava completamente
sitiado, cortadas todas as vias de comunicação com Assunção. À página 63 do diário das operações vem a singular narração da chegada do exército à barranca e dos
motivos que determinaram o nobre general àquela evolução.
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"Segunda-feira, 28 de outubro. - S. Exa. o Sr. General-em-Chefe,
tendo sido informado por alguns prisioneiros de que a única estrada por
onde o inimigo abastecia-se ainda de recursos passava pelo lugar denominado Potrero Ovelha, onde costumava ele ter reservas de cavalhadas e
boiadas, para cuja garantia e segurança tinha ultimamente ali destacada
uma força, que tratava de entrincheirar-se, resolveu mandar ocupar esta
posição, e bem assim a denominada Taí, sobre a margem do rio Paraguai, a fim de ficar deste modo o sítio completamente fechado e cortadas todas as vias de comunicação, quer terrestre, quer fluvial, que
ainda restavam para o interior do polígono fortificado." ...
Note-se a ignorância em que o general, depois de um ano de comando nas
imediações de Humaitá, ainda estava sobre as comunicações daquele ponto com
Assunção. Os prisioneiros é que lhe vieram dizer que havia uma estrada única, a do
Potrero Ovelha, e para aquele ponto guiaram o nosso general! Não podia ser uma
cilada de Lopez? Felizmente não foi.
Chegado ao Taí, o nobre Marquês de Caxias entendeu que tudo estava acabado. Para afirmar isto eu não me fundo só nas suas palavras; a correspondência
do Jornal do Commercio, vinda do acampamento -sabe-se que a correspondência
sempre bem informada do Jornal do Commercio, se não é eco está sempre de
acordo com o quartel-general - falando a respeito da tomada dei Taí e do malogro
da tentativa da inimigo, tão gloriosamente repelido do Taí, diz, em 20 de novembro:
"Tão completo descalabro das forças de terra e mar que o inimigo
tinha trazido para recuperar Taí e a certeza de que agora está ele definitivamente em poder das forças brasileiras, o inimigo assediado e, por
isso, em termos de não poder resistir além de algumas semanas, tudo
isto fez com que o exército aliado aplaudisse com grande entusiasmo o
sucesso do dia."
Vê-se, por esta correspondência, continuar a mesma ilusão em que se estava antes da chegada de nossas forças à barranca do Paraguai. Depois desse fato
ficou fora de dúvida, no quartel-general, que o assédio de Humaitá estava completo
e cortadas as vias de comunicação entre essa fortaleza e Assunção. (Continua a ler)
"Chegados a Taí, os aliados (diz ainda a correspondência do Jornal,
publicada a 15 de dezembro) mandaram colocar uma corrente que corta
as últimas comunicações entre Assunção e Humaitá."
Nesse crescendo de notícias de triunfos chegou-nos a correspondência de
Tuiucué, datada de 23 ·de março e publicada no Jornal de 4 de abril. Dizia assim:
"Onde está Lopez? No Chaco? No Tebiquari? É o que não está bem
averiguado. Alguns receiam que naquele rio possa ele ainda sustentar a
guerra por muito tempo, e assustam-se com a perspectiva deste sucesso.
Não sou dessa opinião. A guerra toca a seu termo gloriosamente, com
honra para os aliados".
No dia 24, a mesma correspondência acrescentava:
"Lopez e a Sra. Linch fugiram de Humaitá; segundo uns, lá se foram
para a Assunção; segundo outros, a caminho da Bolívia."
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Em ordem do dia de 23 de março, publicada no mesmo jornal, o nobre marquês ia adiante das correspondências de Tuiucué:
"Comando-em-Chefe de todas as forças brasileiras e interino dos
exércitos aliados em operações contra o Governo do Paraguai -Quartelgeneral em Tuiucué. 23 de março de 1858. Ilmo. e Exmo. Sr. -Em
minha confidencial datada de 19 do corrente disse eu a V. Exa. que, segundo asseveravam os últimos passados, Lopez não estava já no Humaitá, dizendo uns que ele se retirara com sua faml1ia para Tebiquari, outros que para Assunção ou Vila Rica e, finalmente, outros que para a
Bolívia. Hoje tenho grande satisfação participando a V Exa., para o
fazer constar ao Governo Imperial, que o mesmo Lopez fugiu vergonhosamente, abandonando as forças que tinha em Humaitá, a quem iludiu
por meio de seus embustes costumeiros, assegurando-lhes que ia reunir
forças e que em breve voltaria. "
Estes palavrões (vá a frase) das cartas do nobre marquês e dos correspondentes que escreviam do quartel-general, o Senado concordará que parecem daquela
mesma pena que na ocasião de abrir-se a campanha proclamou em Buenos Aires:
"Três dias a quartéis, 15 dias em campanha, três meses em Assunção".
Nos documentos de Tuiucué não se admitiam mais os prazos, já não digo
de três meses ou de 15 dias, mas nem mesmo de três dias. "Repito (diz o citado correspondente do Jornal) que a guerra está acabada e que amanhã, talvez, as bandeiras aliadas tremulem nos muros da soberba Humaitá para indicar o campus ubi
Traia fuit. "
Sr. Presidente, em vista de tais notícias, eu não posso estranhar que os
nobres ministros, na qualidade de empregados de confiança do generalem-chefe,
em tudo acreditassem. Nem penso que S. Exas. pretendessem mistificar a população desta cidade e do Império em geral, mandando fazer festas, autorizando muitos
empregados públicos e brasileiros de grande patriotismo a organizar subscrições para
festejar a queda de Humaitá e a paz na Assunção. Não foram só o povo e as comissões que em seu patriotismo acreditaram que, com efeito, a guerra estava acabada.
Os capitães, que são altamente inteligentes, também se deixaram persuadir, e as
notícias refletiram sobre o câmbio. Na Bahia, por exemplo, com a tomada de Assunção, teve o câmbio tal repiquete que só um negociante perdeu dezenas de contos sobre o preço de brilhantes que tinham de ser remetidos para a Europa. Poderei
declinar o nome do prejudicado, se acaso não se reconhecer o fato. No Jornal do
Commercio de 22, ainda o correspondente do Tuiucué nos disse: "Se Lopez se retirasse ... ". Já sabia que não se tinha retirado como a princípio supusera; já sabia que
não estava na Bolívia. No Jornal do Commercio de 18 de março, se nos dizia:
"Lopez está por dias ou por horas a render-se". A 21 de março: "Não tem mais recursos." Humaitá tem sido cercada totalmente vinte vezes, e, não obstante, aguarnição tem sempre inteligências com o resto do País! "Não tem mais recursos,
dizia o correspondente de Tuiucué, e só poderá sair furtivamente algum pequeno grupo".
E o pior, Sr. Presidente, é que quem induzia a erro o nobre Marquês de
Caxias e os correspondentes do quartel-general era Lopez, com a sua raríssima habi1027

lidade. Quando ele se achava mais forte em Humaitá e desejava um assalto, na esperança de que sofrêssemos desastre maior do que o de Curupaiti, uma garrafa lacrada
descia pelo rio, e nessa garrafa vinha uma declaração de um suposto amigo do
Brasil - Lopez fugiu para Assunção. Isto acha-se à página 68 dos anexos no diário
das operações, e não sei se coincidiu com a notícia da viagem para a Bolívia. Isto
quer dizer, Senhores, que o general-em-chefe estava de boa fé, não pretendia enganar o País, estava enganado pelas artimanhas de Lopez.
Depois que o nobre marquês ocupou Tahy, na barranca do Paraguai, teve de
reconhecer que a corrente lançada aí sobre o rio não embaraçava, como se supôs a
princípio, as comunicações de Humaitá com a Assunção: teve de reconhecer que.a
estrada do Potrero Ovelha não era a única, como S. Exa. pouco antes supunha. No
diário das operações, à pág. 71, vem uma comunicação do General Menna Barreto,
em data de 7 de novembro. Note bem o Senado, 4 ou 5 dias depois da ocupação
da barranca, e nessa data Menna Barreto escrevia ao general "que se ouvia do lado

do Chaco o ruído de derrubadas de mato, parecendo ser alguma estrada que o inimigo tentava abrir por aí':
Eu nem mariscal sou, mas deve me ser permitido alegar que era óbvio, dada
esta circunstância, que Menna Barreto, Andrade Neves ou outro devia transpor o
rio para ir embaraçar os trabalhos da abertura da estrada em que estavam ocupados os paraguaios. No entanto, o general-em-chefe considerou que tudo estava
conseguido ocupando Tahy. Não quis imitar a Estigarribia, que, chegando ao Uruguai,
defronte de. São Borja, fez passar 6.000 homens em chatas que trazia puxadas por
bois desde o Paraná ou desde Vila Rica.
Em 15 de novembro, outro general- o fato consta à pág. 65 dos anexos
-anunciou que Brugges estava no Chaco, com 2.000 homens, abrindo a estrada que
do Timbó à barra do Tebiquari tem servido até agora para inutilizar completamente
o tal chamado cerco completo. São dois avisos de generais distintos, um de Menna
Barreto e outro, cuido que do General Vitorino; ambos avisaram que se abriam estradas pelo Chaco, um no dia 7, e o outro, no dia 15. Entretanto, o exército brasileiro ficou mudo e quedo, como se não houvesse aí nenhum general que com
alguns. batalhões estivesse pronto. mesmo a atravessar, a nado que fosse, o Paraguai,
a fim de ir embaraçar os trabalhos do inimigo. Vamos para diante.
À pág. 140 do diário das operações, ainda o General Vitorino -peço ao
Senado que leia com atenção os anexos neste ponto - dá- conta de que obse-rvou,
no dia 7 de fevereiro do ano corrente, um grande movimento de carretas no Chaco,
puxadas por numerosas juntas de bois. Era a artilharia pesada, que Lopez, muito
depois que os aliados chegaram à barranca do Tahy, e na sua inocência acreditaram
que a corrente posta ali sobre o Paraguai vedava todas as comunicações com o intenior- começou a transportar para o Tebiquari, para São Fernando etc.
À pág. 160 dos anexos vem outro aviso, dado com muita antecedência
- não vale a pena folhear os anexos para consignar o nome do autor do aviso; é
pessoa competente - de que diversos prisioneiros que o Visconde do Herval fez e
mandou para o quartel-general eram concordes em afirmar que Lopez estava passando pelo Chaco quase toda a guarnição de Humaitá e artilharia pesada para ir
fortificar-se em outro ponto superior. Nada disto foi bastante para despertar a ati1028

vidade e o patriotismo que eu reconheço no nobre general, a fim de que fosse embaraçar aquela retirada do inimigo; nada disso foi bastante para desiludir a S. Exa.
da triste persuasão em que estava, de que o inimigo se achava tão rigorosamente
cercado que só algum pequeno grupo furtivamente podia retirar-se.
As citações que tenho feito, Sr. Presidente, tomam .mais grave o fato que já assinalei, censurando - de ordenar o nobre general que a esquadrilha encouraçada que passou o Humaitá fosse fazer esse passeio inglória e inútil ao Tebiquari e
a Assunção. O nobre general tinha no seu arquivo, no seu diário de operações, a
notícia de que a ocupação do Tahy se havia completamente inutilizado, desde que
uma estrada estava aberta na margem direita do Paraguai, do Timbó até defronte da
barra de Tebiquari, onde o inimigo se estava fortificando. Era óbvio que devíamos
procurar embaraçar a retirada das forças de Humaitá, que se estavam retirando dali
para o Tebiquari, servindo-se de vapores até o Timbó, e do Timbó para cima da estrada que habilmente haviam aberto na margem direita do Paraguai. Em vez, porém,
de ordenar que os encouraçados ficassem ao menos na barra do Tebiquari, S. Exa.
fê-los passear até Assunção e deixou que continuasse o movimento da retirada que
desde novembro mansamente estava fazendo Lopez: não lhe ocorreu que, nos vapores que lhe foram deixados, Lopez, em uma hora, ou menos talvez, podia transportar de Humaitá para o Timbó, como transportou, enquanto os nossos encouraçados passeavam até Assunção, os artigos bélicos de que Humaitá não carecia.
Depois de cometido esse grande erro foi que o nobre marquês procurou
repará~lo, quando já era tarde, fazendo voltar a esquadrilha encouraçada, para colocar-se ·no ponto donde não devera ter saído, cruzando os seus fogos com os da grande esquadra que continuava no porto Elisiário. Se isso, Sr. Presidente, não é desacerto de operação, não sei o que possa ser assim chamado.
O que acabo de referir me parece suficiente para mostrar que a direção da
guerra tem sido desgraçada e que os nobres ministros, tendo procurado deixar a
carga - parece-me que desanimados - em 20 de fevereiro, é deplorável que, por sugestões menos ·constitucionais, feitas por intermédio do Conselho de Estado, se
deixassem ficar levados a reboque pelo general-em-chefe.
Falando a respeito do Conselho de Estado e da participação que alguns
de seus membros tomaram nesse negócio, me há de permitir o nobre Sel}ador por
São Paulo, que tomou parte neste debate, e que é Conselheiro de Estado, que eu
não possa admitir uma distinção que fez S. ·Exa. entre a responsabilidade do Conse- .
lheiro de Estado :e responsabÍlidade do Senador. Disse o nobre Senador que a sua
consciência de Conselheiro de Estado podia aconselhar-lhe uma coisa, e outra a sua
consciência de senador: Eu acredito que o que a consciência do nobre visconde lhe
aconselha, como Conselheiro de Estado, é o mesmo que lhe há de aconselhar comÔ
senador; aliás, eu poderia aplicar a S. Exa. o dito de um paisano da Alem·anha, na
1dade Média, o qual, encontrando, fardado e armado de capacete e espada, o arcebispo, de quem pouco antes tinha recebido a bênção e a quem tinha visto pontificar na sua catedral, exclamou admiradíssimo: "O Sr. Arcebispo, deste modo!"
O arcebispo lhe disse: "Não sabes, que na qualidade de senhor suzerano deste condado, eu também comando as minhas .tropas?" Perguntou-lhe, então, o paisann:
"E quando o diabo levar o Sr. Conde, onde ficará o Sr. Arcebispo?" {Hilaridade.)
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Sr. Presidente, a matéria que está em discussão, especialmente tratada, e
só nos detalhes que comport~, é, sem dúvida, superior aos recursos de que posso
dispor. Por isso, não acompanharei\ em seus detalhes as diferentes disposições da lei
de fixação de forças; limitar-me-ei a declarar desde já que dou o meu voto à emenda
do meu ilustre mestre - há de dar-me licença que na tribuna assim também considere o nobre senador por Goiás - que propõe a fixação de um número mais limitado de forças para o tempo de paz, determinando também o máximo em tempo
de guerra.
O Sr. Silveira da Motta - Eu fixo; a proposta é que fala em máximo. Não
acho isto constitucional.

O SR. OTTONI -Perdoe-me, não me parece. Marca-se o algarismo e deixase ao Governo a liberdade de ficar aquém do máximo. Aí peço licença para não
acompanhar inteiramente o nobre senador.
Màs, Sr. Presidente, não podei1do e não devendo mesmo, para não fatigar
o Senado, acompanhar a discussão da fixação de forças em todos os seus detalhes,
peço licença para apresentar ao Senado uma pequena estatística que formei com os
dados apresentados pelo nobre Ministro da Guerra no seu relatório, e tirados também de relatórios anteriores. Com a minha estatística suponho que hef de provár
que S. Exa. se enganou deplorabilissimamente, no mapa junto ao seu relatório,
em que noticia a mortalidade do exército em operaçÕes fora do Império desde o
princípio da guerra. Esse documento supõe ter-se eliminado do exército, em operações desde o princípio da guerra, em oficiais e praças de pré, dispensados, reformados e mortos, 17.704 apenas, pretendendo que a mortalidade havida nos hospitais
do rio da Prata ou no campo da batalha é somente de 8.834 homens. O mapa
acha-se-anexo ao relatóriÓ.
No meu estudo eu tomei por ponto de partida d 1C? de fevereiro de 1866.
No relatório do ano passado o nobre Ministro nos apresentou um mapa da força
em operações fora do Império, daquela data, dando a essa f oiÇa o número de 32.254
praças. Pela relação da remessa de forças unida ao relatório atual, se vê que, do 1C?
de fevereiro de 1866 ao_1 C? de maio de 1868, foram daqui 44.366 praças. Foram remetidas de Santa Catarina, São Paulo e Paraná, 4.237 praças. Portanto, o total das
forças remetidas para o Paraguai, desde o 1C? de fevereiro de 1866 até o 1C? de maio
deste ano, é de 80.857. Note-se que não incluo neste número nem o 2C? nem o 3C?
Corpo do Exército, que foram do Rio Grande: se eu os incluísse, aumentaria consideravelmente o algarismo. Portanto, estavam lá pelo menos 80.857 homens no exército de operações fora do Império.
Destes 80.857 homens, tirados 17.431... Note-se: o mapa do nobre ministro fala em 17.704 e eu aqui contemplo somente 17.431, porque trato por enquanto somente do total das forças em operações fora do Império, e elimino, por isso,
273 praças mortos em Mato Grosso, que considerarei à parte e que estão enumeradas entre as 17.704 do mapa.
Abatendo-se, pois, dos 80.857 homens, os 17.431 deviam existir no exército de operações, no 1C? de maio deste ano, 60.346. Porém, segundo o mapa que
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está na última página do diário das operações, no 1C? de maio existiam, somente fora
do Império, às ordens do Sr. Marquês de Caxias, 44.779, inclusive corpos de transporte, doentes, depósitos de Corrientes, etc. etc.

O Sr. Pompeu -Em que época?
O SR. OTTONI - No 1C? de maio deste ano. Se estou em erro, peço ao
meu colega que retifique.

O Sr. Pompeu- Tenho o mapa até 31 de março, que é o último.
O SR. OTTONI- Pode ser que eu esteja enganado; vou verificar.

(Depois de folhear o relatório)
Com efeito, o mapa é de 31 de março deste ano; mas a diferença dessa
data não altera o meu raciocínio. Se, pois, em 31 de março só havia, no exército,
44.779 homens, segue-se que a contar só do 1C? de janeiro de 1866 havia um deficit
de 18.647. Onde foram estes 18.64 7 homens que faltam depois de deduzidos os
8.834 mortos que se acham mencionados no mapa da mortalidade que o nobre Ministro juntou ao seu relatório? É preciso que S. Exa. nos dê conta de tanta gente.
Eu vou auxiliar o nobre Ministro ...

O Sr. Ministro da Guerra- Eu darei conta.
O SR. OTTONI - ... fazendo a minha estatística mortuária do Exército
desde 1866 até 1868, vi-me obrigado a fazer este trabalho porque, perdoe-me o
nobre Ministro, houve uma omissão no seu relatório. É estilo de muitos anos vir
no relatório um mapa geral da repartição de Saúde, incluída a mortalidade de todo
o Exército, dentro e fora do Império; ainda o ano passado veio esse mapa. Pergunto eu: por que razão não aparece este ano, em que tão importantes são as notícias neste ramo elo serviço público? Como não aparece o mapa geral dos óbitos
apresentado pelo Corpo de Saúde do Exército? É impossível que o Corpo ele Saúde
deixasse de apresentar esse documento. Mas, enfim, como não veio o documento,
fui estudar, apanhar aqui e ali, nos relatórios. (*)
No diário das operações do Sr. Marquês de éaxias, noto também uma
lacuna singular, e vem a ser que em todo o tempo decorrido desde o 19 de janeiro
de 1867 até a última data elo mapa, ou 31 de março, somente em um trimestre se
desse notícia completa a respeito da estatística mortuária - é no 3Q trimestre de
1967, quero dizer, junho, julho e agosto.
(~)

Enganei-me em parte. O mapa estatístico e patológico dos praças tratados nos hospitais do
Município Neutro e províncias está junto ao relatório, mas falta o da mortalidade nos hospitais fora do Império, e é sobre este ponto especialmente que versa o meu estudo.

1031

Aí nos diz o nobre marquês, ou o seu diário, que a mortalidade foi de
1.676, e acrescentou: "Nove por cento dos doentes". Daqui vim eu a concluir, por
uma proporção, que os doentes daquele trimestre elevaram-se a 18.021.
O Jornal do Commercio de 29 de junho último diz que os mortos nos
hospitais no rio da Prata em abril de 1868, foram 692 ou 8,8% dos doentes; e daí
concluí, fazendo outra proporção, que o número dos doentes foi de 7.863.
O Jornal do Commercio diz, mais, que no trimestre antecedente ao mês de
abril a mortalidade foi de 0,4% menos. Ora, vejamos se dessa notícia, dos 0,4% menos, nós podemos deduzir com muita segurança a mortalidade nesse trimestre, quero
dizer, no 1<? trimestre deste ano. Vem no diário das operações a nota da mortalidade, por quinzena, de todo o 4<? trimestre anterior, isto é, o trimestre de outubro a dezembro de 1867: (Lendo.)
·
Doentes em16 de outubro ................... 10.594
" 31 de outubro ................... 10.708
" 15 de novembro .................. 10.707
" 30 de novembro .................. 10.881
" 15 de dezembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.030
"31dedezembro .................. 10.530
As notícias a que acabo de referir-me dão que a mortalidade nos meses
anteriores e posteriores a esse trimestre que estou estudando era de 9%, 8,8%, 8,4%.
Portanto, cuido que sou muito moderado no meu cálculo, supondo que a mortalidade foi de 8% no trimestre que estudo. Ora, suponhamos também que fossem só
10.000 os doentes em cada mês - é o mínimo; porque no 1<? de janeiro passaram
10.570; aí temos 800 por mês, mortalidade mínima; por conseqüência, no 49 trimestre deviam ter falecido 2.400.
Agora note-se uma coisa: além de que nesse 4<? trimestre o número dos
doentes foi considerável, como acabo de referir, acresce que deram-se, então, combates assinalados que deviam levar muitíssimos aos hospitais; verbi gratia, o ataque
do acampamento do Conde de Porto Alegre, o ataque do Potrero Ovelha e outros
mortíferos, ónde o número dos doentes era por centenas. Por conseguinte, nesse
trimestre, do qual não veio a nota da mortalidade nos hospitais, os mortos em conseqüência de feridas deviam ser em muito maior número do que nos trimestres antecedentes. Eu vou pelo menor e, por conseguinte, faço um cálculo de probabilidade muito seguro.
Estudemos agora o 1<?trimestre de 1868.
No 1<? de janeiro havia 10.530 doentes, que passaram do trimestre ànterior. No 1<? de abril, isto é, no fim do trimestre, havia, como está provado, 7.863
doentes. Portanto, o termo médio dos doentes no trimestre veio a ser 9.196. Suponhamos, 9.000; o diário das operações nos diz que a mortalidade nesse trimestre
foi de 0,4% menos do que no mês de abril, isto é, foi de 8,4% dos doentes. Suponhamos que fosse só de 8%; teremos, no trimestre, pelo menos a mortalidade
de 2.268.
Temos, pois, que a mortalidade nos últimos dez meses virá a ser: (Lendo.)
No 3<? trimestre de 1867, como consta do
diário de operações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.676
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No 4<? trimestre d,e 1867, conforme o cálculo
feito .............................. . 2.400
No 1<? ttimestre de 1868, conforme o cálculo
feito ............................. . 2.268
No mês de abril, conforme a correspondência
do Jornal do Commercio . . . . . . . . . . . . . . . . 692
7.036
Tal é, evidentemente, o mínimo da mortalidade nos 10 meses de que tratei. Nos 18 meses antecedentes nós tivemos combates mortíferos, como os de 2 e
24 de maio, como os de 16 e 18 de julho, como os de 2 e 22 de setembro. Por conseqüência, os doentes deveriam ser, naqueles três semestres, tantos como no semestre de que vem notícia aqui. Sobretudo se atendermos que foi naquele prazo que
mais predominou o cholera morbus, de que nos diz o nobre Ministro no se,u relatório que até maio do ano passado tinham falecido 3.400. Assim, à vista desta ponderação, isto é, do grande número de combates mortíferos, em que o número de feridos foi extraordinário, de mais a mais aquele avaliado pelo nobre Ministro em 3.400
mortos, de 1866 até maio de 1867, já se vê que fico aquém da realidade, tomando o
termo médio da mortalidade nos 1Omeses últimos para a mortalidade nos 18 meses
anteriores. E, com um tal termo médio acharemos que houve, nos 18 meses, 12.654
mortos ou, somando as duas adições, 19~690 mortos nos hospitais fora do Império.
No campo da batalha, diz o diário de operações que, no semestre de julho
a dezembro, faleceram 1.134. Está claro que não foi, apesar dos 622 que se diz perdermos no ataque de 2 de novembro, não foi o último semestre de 67 o mais mortífero. Somente na jornada de 24 de maio de 1866 sabe-se que a mortandade foi além
do triplo ou quádruplo dos que diz o mapa que morreram nas duas jornadas mais
notáveis do semestre último. Já se vê, portanto, que fico também muito aquém da
realidade, considerando que a mortalidade no campo de batalha no 2<? semestre
de 1866 e 1Q de 1867 fosse na proporção da mortalidade havida neste último semestre, isto é, na proporção de 1.134 por semestre.
Ora, nesta hipótese, tivemos, nos quatro meses deste ano, 5.292, número
que, somado aos 19.690 mortos nos hospitais, dá um total de 24.982. Por conseqüência, estou persuadido de que do ventre do relatório do nobre Ministro eu deduzo uma demonstração concludente, de que as nossas perdê5, nestes dois anos e quatro meses últimos, nos campos da batalha e nos hospitais, foram além deste algarismo, além de 24.000.
Mas, vamos para trás, ao ano de 1865. Lemos o relatóljo do nobre Ministro, do ano passado. Neste relatório vem uma tahela, em que se diz: mortos fora do
Império, 2.032. Esse algarismo vem ser mais uma prova da inexatidão flagrante dos
mapas atuais, porque no mapa dos 17.704 se dá como falecidos fora do. Império,
no ano de 1865, somente 273 indivíduos. Peço ao nobre Ministro que se digne, se
acaso há alguma ilusão da minha parte, desfazê-la. Mas no seu mapa deste. ano se
diz que no ano de 1865 só faleceram 273, e no seu relatório do ano passado se diz
que, fora do Império, em 1865, morreram 2.032. Se eu imaginasse que o nobre
Ministro era capaz de fazer cálculo de chegar para enganar o Corpo Legislativo, atri1033

buir-lhe-ia isto, mas S. Exa. está certo de que não sou capaz de supor-lhe semelhante intenção. Entretanto, é deplorável um fato destes, de que espero explicação.
Aos 2.032 junte-se o número de mortos já demonstrado, e aí teremos 27.016.
Mas no relatório do ano passado se diz também que no ano de 1865
faleceram, dentro do· Império, mais 2.233. Fazendo uma proporção destes falecimentos dados pelo nobre Ministro em relação a 1865 para a mortalidade dos dois
anos e quatro meses que se seguiram, proporção que não é de modo algum desfavorável ao meu cálculo, porque no ano de 1865 o número dos soldados alistados era
muito menor, o número dos recolhidos aos hospitais muitíssimo menor, e, por
conseqüência, a mortalidade dentro do Império mesmo devia ser maior nos anos
seguintes. Mas, tomando aquela mortalidade de 1865, teremos que faleceram,
dentro do Império, 5.290, de 1866 a 1868. Portanto, temos, dentro e fora do
Império, desde janeiro de 1865 até abril de 1868, o número de 34.537.
Note-se bem que eu só falei dos mortos nos hospitais do rio da Prata
e nos do Império, menos na Província de Mato Grosso. Excluí, tanto do ano de
1865 como nos de 1866 e~de 1867, a mortalidade de que há notícia a respeito
de Mato Grosso. Nos cálculos de que já dei notícia essa província fica de parte. Mas,
pergunto ao nobre Ministro em quanto calcula o que a guerra nos tem custado em
mortalidade naquela província? A expedição que foi sobre o Apa, composta de
forças de Minas, de São Paulo e de Goiás, ficou reduzida a muito menos de sua terça
parte. Se não me engano - não posso citar o algarismo exato - mas pelo menos
1.800 desapareceram, segundo os mapas.
Na invasão dós paraguaios, em 1864, e na retomada de Corumbá, quantos
faleceram? Não sei. Os relatórios não dizem, senão em algarismos aqui e ali espalhados, que não dão idéia da mortalidade em Mato Grosso. Mas documentos que os
jornais têm publicado e, que, se não são exatos, desejo ver desmentidos pelo nobre
Ministro da Guerra, asseveram que somente em Cuiabá e suas imediações morreram
de bexiga 9.000 a 10.000 pessoas. E eu cuido que é mortalidade que a guerra nos
trouxe; é prejuízo que se deve incluir tanto como os que morreram de cólera fora
do Império. Portanto, se mais de 10.000 faleceran1 em Mato Grosso somente por
efeito da bexiga, junte o nobre ministro a esta mortalidade a mortalidade que houve pelo ferro e fogo do inimigo na expedição do Apa;junte a mortalidade numerosa
havida na retomada de Corumbá e na retirada para Cuiabá, e verá que o algarismo
mortuário de Mato Grosso nestes três anos assombra!
Eu acredito não ser exagerado dizendo que ele orça por 15.000, que, somados aos 35.000, cuja exatidão demonstrei, aí tem o nobre Ministro uma mortalidade efetiva, pelo menos de 50.000, que nos está custando a guerra do Paraguai.
E como é que se pode combinar os dados que acabo de apresentar com o
relatório do nobre Ministro, segundo o qual desde o princípio da guerra somente
temos perdido 8.834 no campo da batalha e de doenças? A inexatidão dos mapas
do nobre Ministro não se demonstra só pelo fato a que já aludi, de contemplar o
mapa deste ano, como mortalidade total havida em Mato Grosso, só 273, quando
no relatório do ano passado se confessa a mortalidade de 2.273 naquela província,
só no ano de 1865. Além deste, há outros enganos muito notáveis, sempre no sen-
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tido de diminuir a mortalidade do nosso exército. O número d~ paraguaios mortos
cresce, o número de brasileiros diminui; por exemplo, o mapa do nobre Ministro
dá como tendo morrido no combate de 2 de maio somente 251; entretanto, o diário de operações·publicado no Diário do Rio de Janeiro dá 480.
Estas circunstâncias todas me fazem cada vez mais deplorar que o nobre
Ministro se afastasse dos antecedentes dos seus colegas, e mesmo do antecedente do
nobre Ministro, o ano passado, deixando de trazer-nos um mapa geral do Corpo de
Saúde, que deve existir na sua Secretaria - e peço ao nobre Ministro que o traga.
Os mapas do Corpo de Saúde devem conter todos os detalhes estatísticos da mortalidade no exército, dentro e fora do Império.
Nos relatórios de 1862 e seguintes, o do General Polidoro, por exemplo,
traz-nos um mapa muito minucioso, donde se vê que em 1863 a totalidade dos
doentes tratados nos diferentes hospitais do Império foi de 17.755, e que destes faleceram 525 no ano, isto é, uma percentagem de 3,035%, ou menos 0,627% do que
no a,no anterior; e justifica o relàtório este aumento de alguns milésimos por cento
pelo fato do cholera, que tinha ceifado muitas vítimas no exército. Em 1864 o
mapa do falecido José Máriano de Mattos deu também 16.568 doentes e a mortalidade foi çle4 70, isto é, .apenas de 2,083%.
Ora, à vista disto: veja o Senado, veJa o nobre Ministro como é hortoroso
o quadro comparativo da mortalidade do exército nos anos anteriores com a mortalidade destes últimos anos. Eliminem-se mesmo os que morreram no campo de batalha, eliminem-se os que morreram de doenças, provenientes de ferimentos ganhos
no campo de batalha, ainda assim a porcentagem é extraordinária: teremos 8% em
um trimestre, 9% em outro, 8,8% e 8,4%, em outros.
Nós vemos, em um trimestre, a mortalidade de 9%; em um mês 8,8 e 8,4;
em outro, tomando mesmo o mínimo de todos os algarismos da mortalidade de
que dá notícia o diário das operações, isto é, 8,4%, teríamos, em um ano, quase
cem por cento de mortalidade dos doentes, o que é horroroso.
Sr. ·Presidente, ·o relatóno do nobre Ministro nos diz que os paraguaios
prisioneiros no Brasil recebem não somente soldo e etapa, mas também fardamento
e tudo quanto se dá aos nossos soldados. Eu fiql}ei admirado; cuido que isto não é
praxe tirada de outras nações. Se os prisioneiros paraguaios têm todas essas vantagens para estarem passeando ou para ainda ganharem a vida alugando-se, por exemplo, na estrada de ferro, então vale mais ser soldado paraguaio prisioneiro no Brasil do que soldado do exército brasileiro no Par:>.guai. Eu pediria ao nobre Ministro
que me explicasse este fato.
Sr. Presidente, fico assustado quando ouço vozes autorizadas como a
do nobre·Presidente do Conselho fazer elogios aos milagres que os paraguaios praticam, e a que não se quér dar outra origem senão a sua obediência. Dir-se,ia que o
nobre Presidente do Conselho entende que o despotismo é o melhor meio de criar
soldados heróicos. Cuido que os bons tempos da república francesa são uma resposta eloqüentíssima ao nobre Presidente do Conselho. O entusiasmo esclarecido e a
consciência de que se defende direito próprio e de que se não é escravo de um
senhor qualquer, acredito que fazem tantos milagres ou mais ainda do que quantos
os paraguaios têm feito. Eu suponho que os milagres paraguaios não nascem tanto
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dessas qualidades deles como dos defeitos da direção da guerra pela nossa parte. Se
a direção da guerra tivesse sido outra, o nobre Presidente do Conselho não estaria
autorizado para decantar pelo modo por que o fez os louvores da obediêncía paraguaía.
O que eu sei, Sr. Presidente, é que em campo raso, ou assaltando fortificações, quando os soldados brasíleíros são levados contra o inímigo, um é para seis
ou oito (apoiados); portanto, não é a tal obediência paraguaía o motívo de nossas
derrotas; é a má direção da guerra.
Sr. Presidente, eu podia parar aqui, e pararei, se acaso V. Exa. entender
que o que vou dízer é fora da ordem neste debate. Eu tenho sido argüido de me
haver separado de uma coisa a que se chama Grêmio Progressista. Devo sobre este
ponto uma explicação pessoal que suponho caber neste lugar. Eu já disse no princípio do meu discurso que nunca jurei bandeiras em tal Grêmio; e V. Exa. é uma testemunha qualificada, que eu posso invocar em meu abono, bem como todo o Senado. Mas peço a V. Exa.lícença para ler algumas palavras que sobre este assunto eu
disse no Senado, na sessão de 7 de junho de 1864, e para isso peço os Anaís. (É satisfeito.)
Sr. Presidente, na sessão de 7 de junho de 1864, quando eu supunha que
falava pela últírna vez no Senado, expliquei-me categoricamente a este respeito.
Explicando os motívos por que não aceitei o programa do partído da Liga Imperial ou Progressista, eu me enuncíei assírn: (Lendo.)
"A primeira objeção que tive foi quanto ao preâmbulo. Díz o preâmbulo, que foi lido, não se responsabilizar o Partido Progressista pelas
crenças dos extintos partidos.
"Aceitar este preâmbulo era confessar que os partidos que eu entendo que sempre devem existir no governo representativo, que o partído
da ordem e o da liberdade, que, no meu entender, nunca deixaram nem
hão de deixar de existir entre nós, estavam extintos. Ora, eu não podia
confessar um fato que não estava nas minhas convicções. Para mírn, os
partidos existiam; mas, sobre as necessidades de momento, o acordo
era geral. Membro do Partido Liberal, eu pensava uníformemente com
grande e muito considerável número de conservadores a respeito das diversas soluções práticas que eram reclamadas na ocasião .
.
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"Ainda quanto ao programa do Partido ·Progressista, há um ponto a
respeito do qual minha lealdade para 'com o País, para com o Senado
e para com a Coroa me obriga a dízer algumas palavras. Eu notei também no programa apresentado uma omissão, que em um documento
assim tão específicado me parecía inconveníente. Já o nobre Senador
pela Bahia, autor do programa, tinha levantado, nesta Casa, sua voz
autorizada para justíficar a célebre proposição de Thíers - o rei reina e
não governa. (Apoiados.) Os largos e luminosos desenvolvimentos em
que o nobre Senador entrou na ocasião - e que eu agora não reproduzirei - a círcunstância de haver sido o nobre Senador tantos anos Mi1036

nistro da Coroa, o fato de reproduzirem-se ainda este ano, no Se'nado,
alusões ao mal, ao qual aquela manifestação parecia querer trazer remédio, tudo isto demonstra que eu não devia aceitar o programa progressista como foi proposto, renunciar a opiniões que de muitos anos, com
a maior lealdade, tenho formulado na imprensa e na tribuna"
Minha posição, por mais modesta que seja, é muito conhecida no País:
Achei-me na Câmara dos Deputados, em 1861, com um mandato genuíno ou histórico, qual fui toda a minha vida; achei-me diante de uma maioria considerável
que pertencia à idéia oposta e que era simbolizada pelo nobre Marquês de Caxias,
Presidente do Conselho de Ministros naquela ocasião. Está claro que, sendo os liberais apenas genuínos 24, e 88 os representantes da idéia conservadora, a minoria por
si nada podia diretamente. E não nos procedemos como é lícito em toda a guerra e
também na guerra parlamentar; desconfiamos que o nobre Presidente do Conselho
se considerava mal aquinhoado na sua posição de simples Presidente de Província,
nomeado pelo Ministério de 2 de Março de 1861, e apesar de que S. Exa., desde os
primeiros dias da Sessão, .por exemplo, discutindo o Voto de Graças, se declarasse
conservador de todos os tempos, e procurasse esmagar-me porque eu tinha tirado a
razão de ordem de um meu discurso no Voto de Graças do liberalismo italiano, a
oposição liberal procurou tirar partido dos ciúmes que a posição secundária de
S. Exa. poderia inspirar-lhe contra os seus chefes. O que é certo é que o nobre Presidente do Conselho, que, na abertura da discussão do Voto de Graças, se chamava
conservador de todos os tempos, dentro em pouco apresentou-se em antagonismo com o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, o Sr. Sayão Lobato, e sustentou
nada menos do que o direito de revolução, questão na qual se separou inteiramente
da escola conservadora.
Foi então que o nobre Presidente do Conselho, tendo caído o Ministério
de 2 de Março, nos procurou. O meu nobre amigo que se senta na cadeira imediata
à minha - o Sr. Otaviano - há poucos dias o disse, e eu tive o prazer de ver as suas
palavras confirmadas pelo nobre Presidente do Conselho. S. Exa. nos procurou para
o auxiliarmos na organização do Ministério, e nós lhe dissemos que achávamos mais
acertado que S. Exa. organizasse um ministério somente com os conservadores moderados, prometendo nós o nosso apoio uma vez que os conservadores nos garantissem a reforma das leis inconstitucionais contra as quais há mais de 20 anos protestamos. Estas foram as aberturas; foi este o pacto de amizade entre os liberais da Câmara, em 1862, e o nobre Presidente do Conselho.
Neste ínterim, subiu o Sr. Marquês de Olinda; o nobre Presidente do Conselho e mais alguns outros membros, que aqui estão, podem dar testemunho de que,
em reunião feita na casa de S. Exa., presentes quase todos os Deputados que poderiam aderir à política ministerial, eu me pronunciei em oposição, declarando que
não tinha confiança alguma no Sr. Marquês de Olinda. O público sabe que, no dia
seguinte, declarou-se, igualmente, na tribuna da Câmara dos Deputados, em oposição à política do Gabinete, o meu ilustre amigo, Deputado por Minas, o Sr. Martinho Campos.

O Sr. Furtado - E ele declarou, na reunião, que ia pronunciar-se contra
o Ministério.
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O SR. OTTONI- Já anteriormente se havia assim manifestado. O Ministério Olinda, todo o mundo sabe que foi um Ministério de transição, um Ministério aceito depois, segundo expressão de que já usei nesta Casa, na esperança, que
acho que ele realizou, de que fizesse uma eleição livre para que o Parlamento se
pronunciasse a respeito da política que devia seguir-se. (Apoiados.)
O Sr. Cansanção de Sinimbu - Esse Ministério cumpriu a sua missão.
O SR. OTTONI - Acabei de o confessar. Todos os liberais aceitaram, afinal, o Ministério de 30 de maio, e o meu nobre colega, que neste momento me dá
um aparte, então muito digno Ministro da Justiça, sabe que os liberais de Minas, se
apelaram para S. Exa., foi unicamente pedindo-lhe que restabelecesse na Província o império da justiça, dando-nos magistrados, como os governos liberais nolos haviam dado, que soubessem respeitar os direitos de todos.
O Sr. Cansanção de Sinimbu - É exato.
O SR. OTTONI - Mais de uma vez lhe repetimos. Não pedimos correligionários, dê-nos V. Exa. magistrados de sua confiança, que venham ser dignos
suc:essores dos Vasconcelos, dos Barbosas, das Costas Pinto, dos Cerqueiras Leite,
dd Godoy, dos Alvarengas e outros magistrados que honravam a magistratura fazendo justiça a todos, sem distinção de partido, na Província de Minas.
Tendo este Ministério realizado a sua missão ... eu me glorio do apoio que
lhe dei e de que não estou arrependido ...
O Sr. Cansanção de Sinimbu - Apoio muito valioso e que me tem sempre em grande reconhecimento.
O SR. OTTONI- ... veio o Ministério de 15 de janeiro. Chegou a ocasião
de o nobre Presidente do Conselho subir ao poder e criar a primeira situação política, gérmen do Partido Progressista. Congregou-nos S. Exa. em sua casa e nomeouse uma comissão que devia redigir o programa do Partido Progressista. O nobre Senador pela Província de Goiás aqui leu, no Senado, e analisou o projeto de programa
do tal futuro Partido Progressista.
O Sr. Silveira da Motta -E eu declarei sempre que V. Exa. não tinha aderido a ele.
O SR. OTTONI - Estávamos em 1864, e eu tive a honra de dar explicações ao nobre Senador e ao Senado, declarando que desde o primeiro momento
havia protestado contra um programa, porque contrariava idéias a que eu tinha servido com dedicação toda a minha vida. Está no discurso de 7 de junho, a que já
aludi, a minha declaração expressa feita desta tribuna. Eu dizia, por exemplo, que
o axioma "o rei reina mas não governa", isto é, a condenação do governo pessoal,
era um princípio de que em caso algum me podia demover, e que no programa apre1038

sentado este grande princípio era sofismado, porque no projeto do programa, depois de apresentar-se o axioma- "o rei reina mas não governa" -,vinha um -nota
bene - que o anulava, dizendo: "Esta aspiração fica satisfeita, uma vez que os Ministros sejam responsáveis pelos atos do Poder Moderador."
Era um dos primeiros eloqüentes comentários do Livro d'Ouro do nobre
Presidente do Conselho, que ainda há de ter 3~edição correta e acrescentada!
Outro ponto que assinalei para justificar a dissidência em que eu estava
com a projetada Liga, ou Partido Progressista, ou Partido Imperial, que é outra denominação que tem tido, foi na questão da descentralização. O programa condenava a descentralização política e administrativa, e nesse ponto também discordo
completamente do programa, e por cujo motivo deixei de fazer parte do partido
que se queria criar.
Como é, pois, que o nobre Presidente do Conselho se abalança a dizer, sem
explicar os motivos, deixando talvez reticências, que somos dissidentes, que nos separamos do nobre Ministro? Quando discutiu S. Exa. "questões de Liga" senão nas
conferências para organizar-se esse programa que condenei? Portanto, Sr. Presidente, eu continuo no terreno em que estava em 1861, quando os eleitores do Município Neutro e do 21? Distrito de Minas me mandaram para a representação nacional.
Acredito que nos tempos atuais aquele ponto cardial de minha dissidência é necessário ser muito averiguado, muito discutido, muito estudado. O nobre
Presidente do Conselho, pelo seu procedimento no dia 20 de fevereiro e em outras
ocasiões, nos tem revelado, de uma maneira muito notável, que está procurando
criar o mal que eu, em 1864, condenava, ou alimentá-lo, se ele já existia - o governo pessoal. Sr. Presidente, o czarismo brasileiro, francês ou romano nunca merecerá a minha dedicação. Na melhor intenção o czarismo ...
O Sr. Presidente - Eu acho que o nobre Senador já deu suas explicações.
Parece-me que a matéria que se discute não se presta ...

O SR. OTTONI - Eu paro, Sr. Presidente ...
O Sr. Otaviano -Muito bem!

O SR. OTTONI - ... e limitar-me-ei a asseverar ao Senado que· posso
fazer minhas as seguintes palavras de Montalembert: "No meio das apostasias e traições que nos obsidiam, a minha palavra e a minha consciência estão sempre de acordo com o meu passado; manet inm o ta [ides." (Muito bem, muito bem.).
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GUERRA AO PARAGUAI
Crítica ao Ministério pelo critério nas promoções
e distribuições de medalhas

Sessão de 17 de julho de 1869
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, eu acredito que a questão debatida no
presente requerimento tem mais importância do que à primeira vista podem dar a
entender as palavras em que é ele formulado. O requerimento pede informações a
respeito das medalhas de mérito e de bravura distinta, conferidas em conseqüência
do decreto que criou essas medalhas. Na própria lista dos despachados acham-se
de pronto motivos para graves reparos.
Começou a lista dos despachos por consignar que bravura distinta somente
a tinha manifestado no Paraguai o Sr. Duque de Caxias (apoiados); nenhum brasileiro mais, no entender do Ministério atual, revelou bravura distinta, senão o Sr.Duque de Caxias. Osório, o bravo dos bravos, Triunfo e outros não revelaram bravura
distinta, praticaram apenas repetidos atos de bravura, como soldados de flleira que
não fugiram diante do inimigo; o único brasileiro que revelou bravura distinta foi o
Sr. Duque de Caxias.
·
Mas, não é somente este o reparo que saltou à vista de todos logo à simples
leitura da lista dos condecorados. Esta lista devia ser aferida pela das promoções.
Seria estranhável, reclamaria explicações muito completas, se acaso a lista dos condecorados por bravura distinta ou por atos reiterados de bravura, enfim, se a lista
dos condecorados com medalha de mérito estivesse em contradição com as promoções últimas, feitas em conseqüência desses mesmos atos de bravura.
Aqui, Sr. Presidente, pega o carro; esta é a dificuldade em que o Ministério se achou, para dar conhecimento desses papéis envolvidos nas duas volumosas
pastas que aqui nos mostrou de longe o nobre Ministro da Guerra; é por isso que o
público acredita que lhe são vedadas essas informações.
Nós conhecemos os embaraços que houve nas altas regiões oficiais por motivo da lista de promoções, abandono do posto, retirada e o mais que se sabe. Nesses arrufos que o Ministério não quer explicar, se diz que entrava em grande parte
a lista das promoções.

O Sr. Silveira Lobo- Arrufos em que ambas as partes cederam.
O SR. OTTONI - A ordem do dia do nobre Duque de Caxias, então marquês, publicada em Montevidéu no dia 14 de janeiro, condena a relutância do nobre
Ministro em publicar as partes oficiais; aí fez o nobre General uma reclamação que
as publicasse todas.
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O Sr. Silveira da Motta - Apoiado. Nessa ordem do dia ele até pede ao
Governo que publique.
O SR. OTTONI - Eu vou ler as palavras do General, na ordem do dia de
14 de janeiro: (Lendo.)
"Muitos foram os atos de bravura praticados por oficiais e praças de
todas as armas do Exército nos combates, batalhas, assaltos e feitos de
armas que tiveram lugar no mês de dezembro e que valeram para seus
autores os bem merecidos elogios de seus chefes e comandantes ... "
Confissão de que há participações oficiais dos chefes de batalhões, brigadas, divisões e exército, em que se consignam atos de valor praticados pelos nossos
oficiais e soldados.
O Sr. Marquês de Caxias continuou dizendo:
"Resolvido como estou a remeter ao Exmo. Si. Ministro da Guerra
todas as partes que me foram remetidas, das quais constam os atos e os
nomes dos elogiados, serão elas publicadas na Corte ... "
Note bem, Sr. Ministro da Guerra- serão elas publicadas na Corte...
O Sr. Silveira da Motta- É pena que ele não ouça.
O Sr. F. Otaviano- Quando não lhe faz conta.
O SR. OTTONI (Continuando a ler)... "e pelo Governo Imperial aquilatados os serviços de cada um para
convenientemente os remunerar."
O Sr. Duque de Caxias não disse de Montevidéu simplesmente, como agora
o Sr. Conde D'Eu: "Suplico a V. Exa. que publique". Considerou que a publicação
era um dever tão indispensável do Governo, que asseverou ao Exército que a publicação se faria.
Mas, o nobre Ministro, no sábado passado, aqui nos disse que a publicação poderia acoroçoar a insubordinação. Não vê S. Exa. que essas suas palavras envolvem uma recriminação que ofende gravemente ao ex-General-em-Chefe?
O Sr. F. Otaviano - Chamou-o leviano.
O SR. OTTONI - Não poderíamos concluir dessa declaração do nobre Ministro que os fundamentos das listas dadas ao Governo para os despachos estão
desmentidos pelas participações oficiais?
Mas, o nobre Ministro, no seu relatório, confessa quais foram as conseqüências das promoções feitas por motivo dos mesmos atos que deram lugar às
condecorações da medalha de mérito. S. Exa. confessa em seu relatório os queixumes que essas promoções produziram no Exército. Vou ler suas palavras: (Lendo.)
"Os memoráveis feitos de dezembro último deram motivo a que fossem promovidos por atos de bravura muitos oficiais que neles tomaram
1(»]

parte; esta promoção deu lugar (note bem o Senado) a alguns queixumes ... "
O Sr. Silveira da Motta - A mui tos.

O SR. OTTONI - Pois não teremos direito de indagar quais são esses queixumes, quais são os bravos que foram preteridos em seus direitos (apoiados), quais
aqueles que os comandantes de batalhão, de brigada, de divisão e do exército não
contemplaram devidamente, quais aqueles que, contemplados com elogios e como
beneméritos pelos comandantes de batalhão, de brigada, divisão e do exército, foram preteridos e não considerados pelo Sr. Duque de Caxias e pelo Governo, que
subscre.veu as exigências do Sr. Duque, e que as subscreveu, segundo é público, para
acabar com questões pessoais que havia nas altas regiões?
É público e notório que, antes que o Sr. Duque fosse ao menos prestar
suas homenagens em São Cristóvão, o nobre Ministro da Guerra compareceu no palácio de S. Ex a.... Se isto não é exato, aceitarei a negativa do nobre Ministro da Guerra, porque sei que é cavalheiro incapaz de faltar à verdade. Mas o que consta é que
o nobre Ministro compareceu ao palácio ducal - então do Sr. Marquês - para dar
explicações a respeito da promoção, e só depois dessa conferência, amainados os
arrufos, foi que o nobre Marquês- não sei se já era duque- recebeu, com todas as
solenidades, como o Senado conhece, a medalha de mérito de distinta bravura.
Portanto, Sr. Presidente, é da honra do nobre Ministro da Guerra e de
todos os seus colegas, é da honra do nobre Duque de Caxias e do direito de todos
aqueles que se possam considerar prejudicados pelos atos do ex-General-em-Chefe
e do Ministério, é da honra, do direito de todos que o negócio se esclareça.
Pois, Senhores, até dezembro foi possível sempre publicar todas as ordens
do dia do General-em-Chefe, e participações parciais dos diversos corpos empenhados em qualquer combate; foi possível publicar todas as ordens do dia e participações parciais, antes e depois do comando do Sr. Marquês de Caxias, e somente as
nartes oficiais dos memoráveis dias de dezembro é que hão de ficar abafadas, é
que não poderemos ver, senão olhando por um óculo para o volume de papéis qu·e
o nobre Ministro da Guerra nos veio aqui mostrar?
Ainda o ano passado a ordem do dia do nobre Duque de Caxias, relativa
ao reconhecimento feito.em Humaitá pelo bravo Visconde do Herval, foi publicada
e aí corre impressa. Eu a poderia ler, pois aqui a tenho; refere-se ela às participações parciais, e muitas dessas participações foram publicadas no Diário Oficial e no
Jornal do Commercio, comemorando cada chefe a parte que cada corpo tinha tomado naq_uele reconhecimento.
A vista, pois, desses exemplos e das ponderações que submeti à consideração do Senado, fico esperançado de que saberemos quais foram os motivos não
da distribuição das medalhas de mérito, como das últimas promoções; que suscitaram os queixumes a que se referiu o nobre Ministro da Guerra em seu relatório e
que despertaramnoânimo de S. Exa., tratando sem dúvida o exército com grande
injustiça, a idéia de insubordinação.
Voto pelo requerimento.
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DISCUSSÃO DO VOTO DE GRAÇAS
Crítica ao direito divino dos reis
- Ataque ao Ministério
ltaboraí - Degeneração do sistema representativo
- Elogio a Zacarias

Sessão de 24 de julho de 1869
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, eu havia pedido a palavra na intenção de
apoiar, com todas as minhas forças, a emenda supressiva, proposta pelo nobre exPresidente de Conselho, ao parágrafo da resposta ao discurso da Coroa, em que há
um verdadeiro Voto de Graças ao ex-General-em-Chefe do Exército, contra o Governo do Paraguai, e uma mánifestação de oposição ao Gabinete atual, que admira
como a tem aceitado.
Quanto à censura, é claro que, não tendo a Fala do Trono comemorado
especialmente o nome do Sr. ex-General-em-Chefe, mas somente os grandes serviços, que todos reconhecemos, do Exército e da Armada, incluir um aditamento de
louvor especial a S. Exa. na resposta à Fala do Trono é advertir ao Ministério de
que escasseou justiça aos serviços do Sr. Duque de Caxias. Eu esperava, pois, que o
Ministério apoiasse a emenda supressiva apresentada pelo nobre ex-Presidente do
Conselho.
Pela minha pàrte, justificando a emenda pela qual hei de votar, tencionava
acompanhar o nobre Duque em todas as peripécias da guerra do Paraguai. Desde os
oito meses de inércia em que S. Exa. se conservou em Tuiuti, tencionava acompanhá-lo no afamado movimento de flanco que, segundo pretendem os seus apologistas, deu-lhe a patente de primeiro general da América do Sul e que, em última
análise, não foi senão o resultado dos planos de Benigno Lopez, Washburn e outros
conspiradores, os quais com S. Exa. haviam pactuado a criação do novo governo paraguaio e a queda do governo de Solano.
Tenho documentos extraídos do diário das operações do nobre Duque e
de outras fontes, inclusive um livro que, apesar de redigido um tanto indigestamente
por Bliss e Mastermann, cúmplices da conspiração contra Lopez, consigna fatos e
informações de tal natureza que tiraram ao Senado toda a dúvida a respeito dessa
conspiração fomentada pelo nobre Duque contra o Governo do Paraguai. Tal era o
plano principal de meu discurso, mas vejo-me obrigado a deixá-lo de parte; vejo-me
obrigado a não acompanhar o nobre General-em-Chefe nos diversos movimentos até
a frente da linha do Pequiriri e de Angustura na passagem do Chaco e nas batalhas
de dezembro; vejo-me obrigado a adiar por enquanto a demonstração de que S. Exa.
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não tem direito ao poema que no relatório da Guerra o nobre Ministro desta repartição escreveu em seu louvor.
Tudo isto ficará para outra ocasião, ou para quando eu falar pela segunda
vez sobre o Voto de Graças ou para a discussão de fixação de forças de terra,
quando provavelmente teremos presente o Sr. Duque, restabelecido dos gravíssimos
incômodos que o fizeram abandonar o Exército e o comando. Hoje o discurso do
nobre Ministro da Marinha desfez todo o meu programa e me chama a terreiro para
responder a V. Exa., desde já tomando em consideração especial algumas das proposições· que S. Exa. avançou e outras de diversos Senhores que têm conexão com
o que disse o nobre Ministro.
Acho-me duplicadamente embaraçado em minha posição, não só porque
sucedo na tribuna ao nobre Ministro, cujos dotes oratórios o Senado conhece, como
em razão da muita consideração que o nobre Ministro me merece. Desde a primeira vez em que o nobre Ministro veio à Câmara dos Deputados, cativou minha gratidão por toda a vida; foi uma das vozes generosas que se levantaram para reclamar
contra a iníqua opressão de que era vítima, metido na cadeia de Ouro Preto. Mas,
apesar de todas as considerações, visto que me acho em discordância completa com
o nobre Ministro é preciso que eu submeta ao critério de S. Exa. as observações que
o discurso me sugeriu.
O nobre Ministro começou como que desejando o encerramento do presente debate; perguntou que resultado útil tinha-se tirado até agora da discussão.
O nobre Ministro respondeu a estas suas próprias observações. S. Exa. falou mais
de duas horas, sem dúvida porque sentiu necessidade de responder às reflexões que
tinham calado ou podian1 calar no ânimo do Senado e do público. Por conseqüência, esta primeira observação do nobre Ministro não tem cabimento.
Demais, Sr. Presidente, a discussão, por exe,mplo, da guerra do Paraguai,
anunciada aqui, no rio da Prata, apenas foi encetada de leve pelo nobre ex-Presidente do Conselho, declarando S. Exa. que não aprofundava a questão porque esperava
ouvir a voz competente do nobre Senador por Goiás, o qual, segundo o nobre exemplo de Gladstone, foi ao Paraguai estudar os horrores do Fernando que ali governa
e também os dos pontões brasileiros. O nobre Senador, que está assim rico de informações, que estudou os lugares, viu os homens e, por assim dizer, presenciou a terminação do comando do Sr. Duque de Caxias, é que vem iniciar esta discussão. Eu
peço ao nobre Ministro que não insista na sua declaração de que o debate já deve
estar acabado, enquanto o nobre Senador por Goiás não falar.
O Sr. Silveira da Motta -Peço a palavra.
O SR. OTTONI - O nobre Ministro, olhando sobranceiro para esta Câmara
e para o País, colocou-se na posição de Nicolau da Rússia (riso), quando examinava
o estado de uma certa doente (a Turquia). A pintura que fez das Câmaras do País
- e cuido que do Governo, que também deve ter alguma parte - é tal qual a que da
Turquia fez o Nicolau, quando pretendia repartir os despojos da doente que Sua
Majestade julgava moribunda. Mas eu acredito que, assim como a Turquia resistiu
à medicina de Nicolau, o Brasil também há de resistir, e com mais forte razão, à
medicina do Ministério atual.
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O Sr. Souza Franco - Apoiado.
O Sr. Silveira Lobo- Queixou-se muito da superabundância de médicos.
O SR. OTTONI - É porque quer a unidade, o governo de um só, talvez
admirando os grandes resultados que este Governo tem produzido no Paraguai.
O Sr. Pompeu - E na Rússia.
O SR. OTTONI - Mas, Sr. Presidente, depois deste exórdio, o nobre Ministro da Marinha e dos Negócios Estrangeiros fez-nos um programa sedutor das reformas que o Governo e o seu partido pretendem. Eu achava-me já atraído com
grande prazer para o nobre Ministro, para suas idéias, e já me considerava seu soldado; mas, de repente, o nobre Ministro, passando das reformas das leis regulamentares, no sentido liberal, para as questões constitucionais, não só relativas à reforma
como à inteligência de diversos artigos da Constituição, e ao jogo de diferentes poderes políticos, chamou a si um outro correligionário com quem, infelizmente,
apesar de que muito o respeite, não me posso de modo algum associar.
Esquecido do fogo que recebeu pela retaguarda há poucos dias nesta Casa
(riso), o nobre Ministro identificou-se com o nobre Senador pelo Rio de Janeiro,
• em todas as idéias retrógadas, extremamente retrógadas ...
O Sr. Silveira da Motta -Apoiado.
O SR. OTTONI- ... que o nobre Senador aqui sustentou. Depois demonstrarei esta segunda parte de minha proposição.
Quanto à primeira, isto é, à satisfação que me causaram as manifestações
do nobre Ministro em favor das reformas liberais da nossa legislação regulamentar,
refo"rmas de que de-pende qualquer melhoramento na legislação eleitoral, eu, apesar
de todo o enleio de que me achei possuído, ouvindo o nobre Ministro, voltei imediatamente a mim, e recordei-me que iguais promessas nos têm sido feitas há mais
de 20 anos, desde 1841, quando se promulgaram as leis fatais desse ano (falo da lei
de 3 de dezembro, do Conselho de Estado).
Não faltam ministérios, na longa lista dos que se têm sucedido neste Reinado, que tenham feito promessas iguais às do nobre Ministro, e com a mesma sinceridade· que me apraz reconhecer em S. Exa., certo é que uma causa oculta oculta? -, uma causa permanente embaraça as melhores intenções. E ainda não passaram essas reformas, de que todos os partidos e estadistas desde 1841, com poucas
exceções, têm reconhecido a necessidade. Ninguém teve força para realizá-las, apesar de terem tido Câmara unânime, apesar de terem tido grande maioria no Senado.
Eu já expliquei o motivo pelo qual acredito que ·esta dificuldade se perpetuará. Com a lei de 3 de dezembro e a da Guarda Nacional, qualquer que seja alegislação eleitoral, por mais livre que pareça, não haverá Ministério algum que não
possa manipular Câmara unânime. (Apoiados.)
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Por conseqüência, se o Poder Moderador pode, a seu talante, nomear e demitir os Ministérios, nunca ele se prestará a sustentar um Ministério que, anulando
estas leis, anule a sua onipotência. A onipotência de quem nomeia livremente os
Ministérios está na lei de 3 de dezembro, está na lei do Conselho de Estado e está
na lei da Guarda Nacional. Portanto, quem nomeia livremente os Ministros não há
de querer abdicar a sua onipotência.
Eu tenho repetido estes meus receios nesta Casa e na tribuna da Câmara
Temporária; é convicção minha muito profunda. Salvo algum ato de inspiração
magnânima, que possa sobrevir, salvo algum motu proprio, ninguém, só com o concurso do Parlamento, obterá a reforma destas leis. É minha convicção passada e de
agora; estimarei que me demovam deste erro, se erro é.
Quando eu disse que me entusiasmei com o desenvolvimento das leis regulamentares, que esboçou o nobre Ministro, não quero dizer que aceite o seu programa em todas as suas vírgulas. Por exemplo, a militarização do País, copiada do
sistema da Prússia, não terá nunca o meu apoio. (Apoiados.) Deplorei que o nobre
Ministro quisesse, como reforma da Guarda Nacional, armar todos os cidadãos, estabelecendo o regime militar da Prússia; esta reforma nunca aceitarei.
Um Sr. Senador -Disse que está na Constituição isto.

O SR. OTTONI - Não está. Passando, porém, desta região em que me enlevava, cativ.o da palavra sempre fluente e lógica do nobre Ministro, eu assusteime quando o vi entrar na região das ficções, no jogo do sistema constitucional, com
a tal chave chamada Poder Moderador. O nobre Ministro começou por declarar que,
pelos atos do Poder Moderador, o Ministério só tem a responsabilidade moral. Mas
eu acredito que esta doutrina é perigosíssima e fatal, consolida o absolutismo.
(Apoiados.)

Podia haver duas opiniões antes da reforma da Constituição, quando, existindo o Conselho de Estado, declarava-se expressamente, no art. 143, me parece:
"São responsáveis os Conselheiros de Estado' pelos conselhos que derem opostos às leis e interesses do Estado, manifestamente dolosos".
Havendo esta doutrina na Constituição, poderia alguém - não eu - acreditar que eram responsáveis pelos atos do Poder Moderador somente os Conselheiros de Estado ouvidos sobre cada matéria.
Mas, veio o Ato Adicional e a abolição do Conselho de Estado constitucional. Pergunta-se: quem ficou responsável pelos atos do Poder Moderador? Não
existia ainda este Conselho de Estado, que não substitui de maneira alguma o primeiro. Consideremo-nos nesse interstício que houve entre a supressão do Conselho de Estado criado pela Constituição e a decretação do Conselho de Estado
criado em 1841. Pergunta-se: durante esse tempo, quem era responsável pelos atos
do Poder Moderador? Ninguém, na opinião daqueles que acreditam que os Ministros não são responsáveis pelos atos do Poder Moderador. Se estavam suprimidos
os conselheiros, e se estes eram os únicos responsáveis, está claro que o Poder
Moderador tornava-se absoluto.
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tinto publicista, Senador por São Paulo, o qual nos declara, no seu compêndio de
Direito Público, que a supressão do Conselho de Estado trouxe essa notável e estranha conseqüência de ficarem sem responsabilidade os atos do Poder Moderador.
Acredita, porém, o nobre publicista que este mal foi sanado com a criação
do Conselho de Estado, filho da lei ordinária de 1841. Mas, se é filho de uma lei ordinária - não vou, por ora, a outra ordem de argumentos-; a qual pode ser revogada amanha-; se for revogada, ficaremos no absolutismo, que existiu, na opinião do
nobre Senador.
Sr. Presidente, esse absurdo que o nobre Senador encontrou prova não o
absurdo da Constituição, entendida conjuntamente com o Ato Adicional, mas o
absurdo da opinião daqueles que pretendem dispensar os Ministros de toda a responsabilidade legal nos atos do Poder Moderador.
Seria, Sr. Presidente, coisa muito curiosa que, havendo-nos o Poder Moderador com suas veleidades, no Primeiro Reinado, custado uma revolução como a
de 7 de abril; tendo o Poder Legislativo, com a sanção da Regência, reconhecido
a origem do mal e procurado extirpá-lo por meio do Ato Adicional, a Câmara, eminentemente democrática, que confeccionou, competentemente autorizada, o Ato
Adicional, viesse tomar absoluto aquele poder contra o qual se tinha clamado constantemente e contra cujos males tinha sido chamada para resolver e remediar. Era
preciso supor que Bernardo Pereira de Vasconcelos, que V. Exa. e Paula Araújo, dignos membros da Comissão que propôs e redigiu a reforma da Constituição, estivessem de tal maneira desnorteados, que, chamados para reforçar o elemento popular, viessem fazer presente ao Poder Moderador de todas as suas atribuições, sem
responsabilidade de ninguém.
O Sr. F Otaviano - Apoiado.

O SR. OTTONI - Não é só neste ponto que me parece que o nobre Senador, digno Ministro da Marinha, se transviou tristemente dos bons princípios.
S. Exa. acompanhou o nobre Senador pelo Rio de Janeiro nas teses mais realistas
que o nobre Senador proferiu em seu último discurso. Peço licença ao nobre Ministro para dizer-lhe, respeitando, como respeito, a sinceridade das suas convicções,
que fiquei possuído de espanto quando o ouvi proferir nesta Casa a proposição
de que o Brasil é patrimônio de uma faml1ia, possuído como se fôssemos por direito divino a ela consignados ...
O Sr. Ministro da Marinha -Protesto.

O SR. OTTONI - ... que a Constituição, filha da soberania nacional, como
ele próprio reconhece, é tão defectiva que não contém as disposições necessárias
para regularmente ser reformada na sua essência, nos seus artigos essenciais, se assim
for necessário. A teoria do nobre Senador pelo Rio de Janeiro e do nobre Ministro da Marinha, que devo supor que é a do Governo, porque o nobre Presidente do
Conselho também nos disse aqui - e eu ouvi com igual assombro - que o Rei reina,
governa e administra, este complexo de doutrinas dá, muito delineadas, as feições
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do Ministério e as suas tendências (apoiados). Essa teoria, porém, já foi discutida e
competentemente julgada.
Em 1832, promulgou-se uma lei, com a sanção da Regência, autorizando a
reforma de muitos artigos da Constituição que são essenciais. A reforma envolvia
uma grande transformação e modificação no Poder Legislativo, o primeiro poder do
Estado, o poder superior a todos, como muito bem disse o nobre ex-Presidente do
Conselho. Para provar que o Poder Legislativo é o primeiro poder, e superior a todos, bastaria citar, ainda não entrando na ordem de idéias que tão luminosamente
aduziu o nobre ex-Presidente do Conselho, o art. .126 da Constituição, segundo o
qual têm as Câmaras, a respeito do chefe do Estado, o direito de impeachment,
como a Constituição dos Estados Unidos dá ao Congresso, e às Assembléias dosEstados, a respeito de todos os empregados da União.
É sabido que naquela sábia Constituição se estabeleceu que, quao.do o
Congresso ou as Assembléias dos Estados entenderem, por exemplo, que a permanência de um magistrado é fatal aos interesses do País, podem demiti-lo.
Ora, o art. 126 da nossa Constituição diz o seguinte;
"Se o Imperador, por causa física ou moral evidentemente reconhecida pela pluralidade das Casas da Assembléia, se impossibilitar para
governar, em seu lugar governará, como regente, o príncipe· imperial; se
for maior de 18 anos."
Já vê o nobre Ministro que o Poder Legislativo, em seus dois ramos populares, tem a faculdade de anular o Poder Moderador, de arredar da cena o representante do Poder Moderador, e que, portanto, o Poder Legislativo é o poder
superior, como o demonstrou também por outra ordem de idéias o nobre exPresidente do Conselho.
Por conseguinte, senhores, a lei que autorizou a reforma da Constituição e
que como base principal decretou que o Poder Legislativo não devia continuar,
como a Constituição o tinha estabelecido, e, ao contrário, que uma parte deste
poder devia ficar pertencendo ao Governo geral e outra parte constituir o Poder
Legislativo Provincial, entrou nos artigos que o nobre Senador chama constitucionais. A respeito do Poder Legislativo é isto fora de questão:
A respeito do-Poder Moderador- poderá ser um erro de minha parte, mas
é erro que há muitos anos sustento e em que, por mais que estude, continuo a
perseverar, na crença de que não o é - acredito que o art. 3 2 do Ato Adicional, na sua
essência, suprimiu o Poder Moderador. Acredito que, se acaso os legisladores
constituintes de 1834 tivessem refundido em uma só peça a Constituição de 1824 e
o Ato Adicional, o Poder Moderador teria desaparecido completamente da cena
e não haveria hoje questão- a respeito.
O art. 32 do Ato Adicional suprimiu o Poder Moderador porque o único
instrumento legal dess~ poder era o Conselho de Estado, que foi abolido. Desde
então, estava o Poder Moderador naturalmente fundido no Poder Executivo,
pertencia aos ministros responsáveis, tanto como o Executivo.
Eram essas, como sabe V. Exa. melhor do que eu, as idéias dos estadistas
que pretenderam antecipar a promulgação do Ato Adicional, em 30 de julho de
1832. Aí está o projeto da Constituição dessa data, que é, pouco mais ou menos, a
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nossa Constituição refundida com o Ato Adicional. Por conseguinte, suponho que
há alguma autoridade em que eu possa escorar esta minha opinião.
A conquista do Ato Adicional foi feita depois de uma luta temerariamente
iniciada em Ouro Preto pelo Primeiro Imperador. A célebre proclamação de 22 de
fevereiro de 1831, publicada no Ouro Preto, apoiou-se no mesmo Direito Público
que o nobre Ministro da Marinha e o nobre Senador, que lhe fica à direita, sustentaram hoje e em uma das sessões passadas. A proclamação convidava o povo para
auxiliar o Monàrca contra os federalistas, porque queriam reformar a Constituição,
e acrescentava textualmente o que dizem agora o nobre Ministro da Marinha e o
nobre Senador pelo Rio de Janeiro.
"A Constituição não permite reforma alguma nos seus artigos essenciais."
A isto respondeu a revolução de 7 de abril, e eu não entendo que os nobres Senadores queiram provocar uma outra.

O Sr. Ministro da Marinha- Respondeu e ficaram os artigos.
O SR. OTTONI - Não ficaram, porque veio imediatamente o Poder
Constituinte, a Câmara de 1834, e mostrou que eram reformáveis os artigos essenciais. O Poder Moderador, o Poder Executivo e o Poder Legislativo sofreram grandes
golpes.
Mas, o nobre Ministro, enlevado nas teorias, permita-me que diga, anacrônicas, que tinha ouvido ao nobre Senador pela Província do Rio de Janeiro, entendeu que toda a questão desaparecia à vista de uma ponderação que fez: "Nada se
pode fazer sem autorização do Imperador; é preciso, para a reformabilidade da
Constituição, o voto das duas Câmaras e a sanção do Imperador". O nobre Ministro
está esquecido da Constituição, ao menos de doutrinas santas que aí estão consignadas e para as quais invoco a atenção de S. Exa.
Pode haver lei contra a vontade do Imperador - a Constituição o diz
muito claramente. Nós não temos, felizmente, o veto absoluto; o veto absoluto está
condenado. E, portanto, se três legislaturas seguidamente propuserem uma proposta
de lei ao chefe do Poder Executivo, quer ele conceda sanção, quer não, o projeto é
lei do Estado; logo, a Constituição pode-se reformar contra a vontade do chefe do
Poder Executivo. Aqui está o art. 65 da Constituição: (Lendo.)
"Esta denegação tem apenas efeito suspensivo; pelo que, todas as
vezes que as duas legislaturas que se seguirem àqueLa que tiver aprovado
o projeto tornarem sucessivamente a apresentá-lo nos mesmos termos,
entender-se-á que o Imperador tem dado sua sanção".
Note V. Exa. a presteza com que os fatos autorizados por esse artigo se
podem dar; não assuste a idéia de que uma legislatura dura quatro anos. Assim é
quando a Câmara dos Srs. Deputados não é dissolvida. Mas, dissolvida a Câmara,
acaba-se a legislatura; pode acabar-se uma legislatura em menos de um ano e seguir-se uma outra que dure o mesmo tempo. Portanto, em um ou dois anos, se as
Câmaras, negando as leis anuais, provocarem duas dissoluções sucessivas, podem-se
dar três legislaturas e reformar artigos essenciais da Constituição.
Sr. Presidente, maravilhou-me que a palavra liberal, ilustrada e fluente do
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nobre Ministro da Marinha se prestasse até para nos trazer aqui o célebre sofisma
absolutista- perdoe-me o nobre Ministro -o célebre per me reges regnant.
O texto diz: Per me reges regnant et conditores leges justas decernunt. Isto
nunca foi aforismo realista, e, ao contrário, é a sanção de todos os governos. Se esta
doutrina envolve alguma restrição, é de que somente reina com o espírito de Deus
aquele que decreta leis justas.
Nestes tempos calamitosos em que estamos, é preciso ir às primeiras letras,
ao bê-a-bá. É por isso que desço a essa explicação. No texto está a legitimidade do
General Grant, do Presidente da Confederação Argentina, do Presidente do Paraguai
e de todos os outros governos, de qualquer forma que sejam, república ou monarquia.
(O Sr. Ministro da Marinha dá um aparte.)

O SR. OTTONI - Portanto, fique estabelecido - e fiquemos de acordo
nisto, ao menos - que a escritura não trouxe nenhuma legitimidade especial para as
testas coroadas.
Há 40 anos, eu escrevia um jornalzinho; eu estava no verdor dos anos;
tinha sido meu mestre de Mecânica e meu diretor político o nobre Presidente do
Conselho. A epígrafe do meu jornalzinho, bebida nas doutrinas do nobre Presidente
do Conselho, era esta que ainda hoje mantenho, porque acho que S. Exa. me
ensinou a verdade; eram palavras tiradas de um desses publicistas que aqui hão de
ser chamados jacobinos ou revolucionários, mas que acho santas:
"SãÓ direitos inalienáveis, imprescritíveis e sagrados a liberdade, a
segurança, a propriedade e a resistência à opressão."
O Sr. Zacarias- Apoiado. É uma verdade, hoje como então.
O SR. OTTONI -Portanto, ainda quando a Constituição nos tivesse tirado
os meios de nos desagravarmos regularmente, esse direito sagrado ninguém nos
tirava. (Apoiados.)
Quando s.e deu a lamentável catástrofe que terminou a vida de Luiz XVI,
em França, era ali enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da grande
república americana, o Sr. Thomas Jefferson, o qual, escrevendo ao seu governo,
deplorava o fato e alegava mesmo as boas qualidades do monarca justiçado. Entretanto, confessava que havia traído o mandato constitucional. Enunciava sentimentos benévolos a favor do Rei e condenava francamente a sua morte. Mas dizia
Jefferson:
"Não serei eu que na falta de lei escrita admita que as nações não
tenham reservado bastante resolução na sua inteligência e bastante vigor
em seus braços para castigar as traições dos seus primeiros magistrados."
Sr. Presidente, o nobre Ministro citou aqui as suas opiniões a respeito do
governo pessoal. Eu compreendo o embaraço da posição do nobre Ministro, mas
cuido que sua rara habilidade não o pôde arrancar da posição em que seus discursos
do ano passado o colocaram. (Apoiados.) Ao menos, quando o ano passado eu vivamente apoiava o nobre Ministro, entendia seus discursos como os entendo agora ...
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O Sr. Pompeu- Eu também.
O SR. OTTONI - ... e alguns que ele pretende comentar presentemente
parece-me que melhor os comento eu, e qualquer imparcial. Das palavras mais notáveis e autorizadas que aqui se proferem, costumo ter meu pequeno registro, e cá
estão as palavras do nobre ministro. Ora, vejamos: (Lendo.)
"Está na consciência de todos que existe confusão entre os Poderes
Executivo e Moderador: daqui resulta a idéia sumamente perigosa do
governo pessoal."
O Senado está vendo que o nobre Ministro sabe dizer as coisas e guardar
todas as conveniências parlamentares. Não é sem justo fundamento que o nobre
ex-Presidente do Conselho, ilustrado Senador pela Bahia, o ano passado disse que o
Sr. Ministro da Marinha sabia fazer oposição à inglesa.
Mas, para todos não pode haver duas opiniões, mesmo depois de feitos
os últimos comentários a respeito destas palavras do nobre Ministro; elas denunciam francamente o governo pessoal. "Acredito, diz agora S. Exa., que é o Executivo que absorve o Moderador." Desse acredito, o nobre Ministro me dê licença para
não me ocupar, porque S. Exa. mesmo dele se está rindo. (Risadas.)
O art. 9'? da Constituição nos diz que a divisão e harmonia dos poderes
políticos é o princípio conservador dos direitos dos cidadãos e o mais seguro meio
de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece. Logo, se o nobre Ministro confessava que os dois Poderes estavam confundidos, confessava estar falsificado este artigo essencial da nossa Constituição.
Mas o nobre Ministro o ano passado não ficou nas palavras que acabo de
repetir. Deu diversos desenvolvimentos à sua idéia em outras sessões. Por exemplo,
no discurso imediato disse o seguinte:
"Se o Poder Executivo (sempre falando com a cortesia e amenidade
de expressão que o distinguem), se o Poder Executivo, já poderoso pelas
atribuições que a Constituição lhe concede e por outros meios que as
leis ordinárias têm posto à sua disposição, torna-se poderosíssimo,
torna-se irresistível, adquirindo o prestígio do Poder Moderador, isto
é, uma influência maior do que aquela que deve ter e tem pela Constituição, pode-se afirmar que não temos governo parlamentar."
A isto dei um apoiado, como apóio agora ..
Mas, Sr. Presidente, esta legítima e fundada cens\lra q1,1e fazia o nobre Ministro, deplorando o falseamento de nossas instituições, não era uma opinião individual do nobre Ministro. Os seus correligionários mais distintos o acompanhavam. Na Câmara Temporária, o ilustrado Deputado pela Bahia, o Sr. Fernandes da
Cunha, ...

O Sr. Zacarias -Oh! esse é bom!
O SR. OTTONI- ... na sessão de 1C? de julho de 1867, exprimia-se nestes
termos:
"A Coroa (note o Senado) não quis conceder o recurso sempre grave
da dissolução, nem ao Ministério Zacarias, nem ao Ministério Caxias;
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mas o que fez (a Coroa)? Qual foi a solução que deu à crise política?
Foi legítima? Foi parlamentar? Estava nos estilos do regime representativo? Não, absolutamente, Senhores (disse o orador).
A Çoroa devia conceder a dissolução ou a um ou a outro Gabinete;
não devia falsear a situação. Entretanto, ela a falseou, inegavelmente.
Fosse temor, fosse justo receio, fosse consciência de grave responsabilidade, o certo é que a situação foi falseada. É a política das meias medidas, é a política da fraqueza, senão a política da dissimulação, da hipocrisia".
E não era só no Parlamento que os correligionários do Ministério atual se
exprimiam desta maneira. A sua imprensa não guardou medidas. Eu citarei dois
exemplos: O Diário de S. Paulo (é ortodoxo filho dos grêmios, e não se pode recusar portanto), dizia assim: - "O servilismo é o único recurso dos que aspiram às
boas graças" ... Não leio o resto .. ,·
Vozes- Leia.

O SR. OTTONI - Passo adiante. Em Pernambuco o Constitucional, órgão
do partido naquela província, ...
O Sr. Zacarias - Desse leia tudo.
O SR. OTTONI - ... escrevia nestes termos, Sr. Presidente: O Inimigo
Oculto e Manhoso- (é a epígrafe de um artigo):
"O Poder Executivo conspira contra a nação; todos os dias ganha
troféus em suas temerárias sortidas e assaltos contra os demais poderes
do Estado; cria um catálogo de depredações e de violências de suas investidas; impõe como que um novo Ato Adicional, tão grande crê que
deve ser considerada a autoridade do que ele chama seu legítimo direito. Um dia, porém, o bom senso público despertará ... "
O Senado me dará licença para não repetir as últimas palavras do artigo
dos grêmios conservadores.
Vozes -Leia! Leia!

O Sr. Silveira da Motta -Se está escrito, leia.
O SR. OTTONI - Todos nós o temos lido. Peço licença para não ler; o Senado compreende o resto pelo que está dito. Se algum dos nobres Senadores do Partido Conservador, ou algum nobre Ministro, tomando em consideração minhas palavras, quiser ler o artigo, eu ofereço o próprio original. Mas peço licença para ficar
aqui ...
O Sr. Zacarias - O Sr. Ministro da Marinha pede que leia.
O Sr. Silveira da Motta- Leia.
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O SR. OTTONI- Então vá o resto:
"Um dia, porém, o bom senso público despertará conhecendo que
nossas discórdias o transviam e lhe tiram toda a perspicácia, todo o
apercebimento de um inimigo oculto e manhoso, que mistifica a opinião do País para solapar nossas instituições liberais, e então a luta se
travará, e no desespero que excita a consciência da traição. E quem lhe
oporá diques?"
Mas, não era só a imprensa conservadora das províncias que assim se exprimia. Quem não leu a Conferência dos Divinos? (Riso.) Quem não leu as cartas de
Erasmo? (Continua o riso.) E um desses autores não é ministro? Outro não está com
o pé na escada? (Hilaridade.) Não são órgãos legítimos, prestimosos, do Partido
Conservador?
O Sr. Ministro da Marinha- Não sei quem é o autor.

O SR . .CTTONI- Agora ainda que V. Exa.-peça, eu não digo. (Riso.)
Cuido que os nobres membros do Gabinete atual e seus amigos políticos
concordarão comigo em que o chefe mais prestigioso, mais ilustrado que tem tido o
Partido Conservador, e que maiores serviços lhe fez, foi Bernardo Pereira de Vasconcelos, ornamento da tribuna brasileira. (Apoiados.) Pois bem, Senhores, em 1844,
desta tribuna, Bernardo Pereira de Vasconcelos foi o primeiro a denunciar que as
nossas instituições estavam falseadas, que não tínhamos mais monarquia, mas, sim,
um governo pessoal. E, defendendo o que chamava a "monarquia real", estigmatizava a monarquia pessoal.
Uma Voz -Estava fora do poder.

O SR. OTTONI - Certamente. É quando estão fora do poder que os conservadores falam assim. Em 1846, outro que fica em posição, em merecimento intelectual, em grandes qualidades, muito próximo, se não é igual, a Bernardo Pereira de
Vasconcelos, o falecido Marquês dp Paraná, é sabido que escreveu um panfleto, intitulado A Facção Aulica, em que estigmatizava as demasias do governo pessqal, explicando como deploravelmente intervinha este poder na organização dos Ministérios.
Sr. Presidente, o poder pessoal é muito antigo no Brasil; e, se não nasceu
com a Maioridade, apareceu funcionando em 23 de março de 1841, e os palacianos
que o acoroçoaram eram os conservadores ...
(O Sr. Ministro da Marinha dá um aparte.)

O SR. OTTONI - O nobre Ministro como que duvida da minha propo.
ção ... Confessarei a parte que tive na Maioridade; não sei se daí nasceu; sou justo.
Discuta o nobre Ministro a Maioridade; eu hei de talvez dar as mãos à palmatória.
Mas, vamos ao 23 de Março.
O Partido Conservador rodeou-se de influências palacianas mais conhecidas para arredar do Ministério a V. Exa., Sr. Presidente, aos ínclitos irmãos Andra1053

das, ao distinto Visconde de Albuquerque, e ao distinto colega que se senta à minha direita. (Indica o Sr. Visconde de Suassuna). Todos foram vítimas do espírito
de cortesania do Partido Conservador.
O Sr. Visconde de Sepetiba, Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi a
ponte por onde esse partido galgou as cadeiras do Ministério, em 23 de Março de
1841. Reorganizou o Ministério e lá admitiu somente um ou outro genuíno do Partido Conservador. O Partido Conservador contentou-se com um lugarzinho dado ao
Sr. Paulino José Soares de Souza, que foi despachado Ministro da Justiça. Os outros colegas que o Sr. Aureliano escolheu foram o falecido José Clemente Pereira,
que tinha votado pela Maioridade e que era palaciano, digam o que quiserem, e
um outro que não me atrevo a qualificar, por que prezo e distingo muito, o Sr. Visconde de Sapucaí.
Quando queriam se empavonar, em 1841, com as penas do pavão conservador, eu os chamei a contas, da tribuna da Câmara dos Deputados, e lhes disse o
que estou aqui repetindo. Posso citar o testemunho de V. Exa., então meu ilustre
colega naquela Câmara. Eu lhes disse:
"Não organizastes o Ministério que desejáveis, mas deixastes aí de
reserva o Sr. Paulino José Soares de Souza, o qual em tempo há de se
descartar do Sr. Aureliano e dos outros que não são genuínos e há de
servir de ponte aos genuínos conservadores".
E não tardou muito a realizar-se a minha profecia, que está consignada nos
Anais de 1841.
Em 20 de janeiro de 1843, tendo havido as desgraçadas revoluções de Minas e São Paulo ...

Uma Voz- Desgraçadas?
O SR. OTTONI - Digo especialmente desgraçadas porque não triunfaram.
O Sr. Ministro da Marinha - Foram mal feitas.
O SR. OTTONI - Talvez que também por isso não triunfassem. O Partido
Liberal estava em condições anormais para disputar o poder; as baionetas do Sr. Duque de Caxias, que fez as suas Lomas Valentinas em Santa Luzia, designaram uma
Câmara unânime, a essa Câmara ajeitou o único Ministério parlamentar que tínhamos tido - devo declarar isso em obséquio à verdade. Era o Ministério do Sr. Honório Hermeto Carneiro Leão. Mas o Senado sabe que o Sr. Carneiro Leão, pretendendo tomar a sério o seu posto de ministro, dentro de um ano foi despedido
porque não quis assinar a demissão de um alto funcionário reconhecidamente palaciano e que, como tal, arrostava com sobranceria a autoridade dos ministros.
Daí seguiram-se os 5 anos que deixo ao nobre Ministro da Marinha historiar, visto que comprometeu-se a isso, e provavelmente o acompanharei com os
meus apoiados.
O Sr. Ministro da Marinha- Das vacas gordas.
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O SR. OTTONI - Muitas vezes o acompanhei nesses 5 anos; muitas vezes
votamos cerradamente unidos, e agora é provável que eu acompanhe o nobre Ministro nas suas apreciações retrospectivas. E deixo esta parte de minha tarefa ao
nobre Ministro da Marinha, porque tenho pressa de chegar ao ano de 1858.
Em 1848, deu-se uma situação perfeitamente análoga à situação que terminou pela ascensão do Ministério de 16 de julho de 1868. Era ministro, em agosto
daquele ano, o venerável Senador Paula Souza - sinto que não estejam presentes
alguns colegas do Sr. Paula Souza que são membros desta Casa.
O poder pessoal há muito tinha resolvido mudar de política -isto hei de
demonstrar depois - e chamar para seu lado os conservadores. O Ministério do
Sr. Paula Souza, pela regra de que quem mal não usa mal não cuida, estava longe de
pensar que tinha perdido a confiança da Coroa. Estava vigorando uma resolução
interina de lei de orçamento, e discutia-se na Câmara dos Deputados o orçamento
definitivo de 1848-1849. Mas, para uma mudança, para uma reviravolta política,
um orçamento de mais alguns meses somente não bastava, porque naquele tempo
havia mais algum respeito pelas fórmulas: queriam ao menos enganar o País, dizendo que tinham lei de orçamento. O ano passado ninguém se deixou prender por estas teias de aranha; governaram sem lei de orçamento.
O Sr. Ministro da Marinha -Não, Senhor.

O SR. OTTONI - Por alguns dias ao menos, e, se tiveram lei no princípio do ano, foi por tolerância da Oposição; bateram papel-moeda e foram ditadores.
Em 1848 discutia-se na Câmara dos Deputados um aditivo nas disposições gerais da lei do orçamento, determinando que aquela lei vigorasse também
dé 1849 para 1850. Quando se discutia essa lei, o atual Ministro da Agricultura,
que era então da Marinha, e alguns outros insistiram comigo para que votasse pelo
orçamento dos dois anos, e eu lhes disse:
"Votarei, se derdes uma prova de que tendes a confiança da Coroa
para governar; votarei, se acaso sair publicado o decreto nomeando diretor da Escola de Medicina quem vós tendes proposto, e não um outro
cuja nomeação é uma injúria que se vos faz, não porque não tenha as
qualidades necessárias, mas em vista da posição em que se colocou a
vosso respeito; votarei, se acaso mostrardes que podeis mudar o Presidente da Bahia, o que era uma das questões que estavam sobre o tapete."
E, como ninguém me disse que tinha força para conseguir esses dois grandes resultados, eu votei contra o orçamento, protestando contra o governo pessoal
e contra aqueles que se faziam seus instrumentos, embora nas melhores intenções.
Mas, nessa ocasião, sucedeu exatamente como em 1868. Os chefes conservadores bem sabiam o que se passava nas altas regiões. Deploro muito não ter fora
daqui pedido a V. Exa. uma licença, mas espero não leve a mal que eu invoque seu
testemunho. Se V. Exa. reclamar, é porque estou esquecido. Parece-me que V. Exa.
se recordará que um amigo que muito prezo me disse, em presença de V. Exa., que
o Sr. Visconde de Macaé cuidava de organizar um novo Gabinete. Pedi licença a
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esse amigo para levar a confidência ao Sr. Paula Souza, Presidente do Conselho;
dirigi-me à casa de S. Exa. e comuniquei-lhe:
"Pessoa maior de toda a exceção me disse isto". Respondeu-me S. Exa.:
"Hoje é dia de despacho, vou averiguar se é exato; há de ser intriga; amanhã apareça." No dia seguinte compareci em casa do Sr. Paula Souza e ele referiu-me o seguinte: que, depois do despacho, tendo pedido licença para desmentir boatos da
quebra de confiança no Ministério e dessa autorização clandestina que parecia ter o
Sr. Visconde de Macaé para organizar novo Gabinete, a resposta que teve foi esta:
"O Visconde de Macaé é muito indiscreto".
Mas o que é certo é que o orçamento dos dois anos passou, e, em vez do
Sr. Visconde de Macaé, talvez por ter sido indiscreto, veio o Sr. Visconde de Monte
Alegre organizar o Gabinete e mudar a situação.

O Sr. Presidente- V. Exa. perguntou se eu podia confirmar isso.
O SR. OTTONI- Parece-me que ouvi o que referi em presença de V. Exa.
O Sr. Presidente - Não me lembro.

O SR. OTTONI - Ficará a asseveração sob minha responsabilidade, unicamente, e eu tenho um meio de ficar tranqüilo a respeito da circunstância de dar
uma informação desta natureza, sob minha fé, unicamente: refiro-me a palavras
que foram ditas muito no alto e por conseqüente lá se aferirá se são verdadeiras ou
não. O Senado compreende que eu não quereria expor-me a ficar desprestigiado nessas altas regiões referindo-me a entes de razão que criasse.
O Sr. ·Presidente -Desejo ler ao nobre Senador o art. 23 do Regimento:
(Lê.) "Falará sempre de pé, dirigirá o discurso ao Presidente ou ao Senado e nunca
às galerias. Em nenhum caso fará, em seus argumentos, menção da vontade do
Imperador, nem envolverá sua sagrada pessoa."
O SR. OTTONI - Estou me referindo ao poder pessoal exatamente no espírito em que falou o nobre Ministro da Marinha o ano passado, mas estou pronto
para obedecer a qualquer reclamação de V. Exa.
Eu não disse aqui o que disseram homens que sabiam o que é governo
constitucional; eu não disse o que repetiram nas Câmaras inglesas a respeito de
Jorge 111, Chatham, Fox, Sheridam e outros. Não repeti palavras severas como,
verbi gratia, as de Chatham, que, ao sair do Ministério, denunciou em pleno Parlamento uma influência perversa que prevalecia nos Conselhos desde que Jorge 111
assumiu a coroa. Não repeti, como Fox: "Já não é um boato das ruas que o Rei é
o seu próprio ministro".
Volto ao fio do meu discurso: 1868 é a repetição de 1818. O nobre Presidente do Conselho atual há poucos dias ostentou a longanimidade com que o ano
passado concedeu apoio ao Gabinete de 3 de Agosto, e acrescentou: "Nos vos demos uma maioria de tolerância". Ora, Sr. Presidente, o que quererá dizer essa maioria de tolerância, que o nobre Presidente do Conselho concedia ao nobre Senador
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pela Bahia? O nobre Presidente do Conselho já estava senhor do jogo, já estava ministro, seu partido já estava no poder. Os conservadores queriam somente, como
em 1848, que o nobre ex-Presidente do Conselho e seus dignos colegas obtivessem
todas as leis ânuas, preparassem o Governo para, então, suave e naturalmente, entrarem os donos da casa, os chefes conservadores, a velha oligarquia.
Não é isto uma proposição vaga que eu avente sem fundamentá-la. Desde
19 de fevereiro, quando chegou aqui a célebré carta do Sr. Marquês de Caxias, o
nobre ex-Presidente do Conselho e seus dignos colegas resignaram as Pastas e foram
para suas casas. Se depois se resolveram a continuar, foi em conseqüência de pedidos e rogativas de que foram órgãos o nobre Ministro dos Negócios Estrangeiros,
atualmente em missão no rio da Prata, e outro nobre Senador pelo Rio de Janeiro,
por parte do Conselho de Estado, ou de quem quer que fosse. Mas, perdoem-me os
nobres ex-Ministros que lhes diga que não pensaram bem o alcance da condescen·dência que tiveram. Os que solicitavam bem sabiam que estavam explorando a situação. Queriam que o nobre ex-Presidente do Conselho obtivesse as leis ânuas e
lhes fizesse presente delas.
Que tudo isso vinha do Prata é também coisa sabida. Há coincidências
muito notáveis, a que hei de referir-me quando historiar o comando-em-chefe do
Sr. Duque de Caxias no Paraguai. Mas citarei já os seguintes: a 19 de fevereiro, crise
do Ministério aqui, proveniente da carta pouco atenciosa de que há pouco falei; a
19 de fevereiro passaram os encouraçados, e contava o General-em-Chefe que, dado
o fato, acabava-se a guerra, no que enganou-se, segundo aqui nos disse o nobre Presidente do Conselho. É notável a coincidência da carta e da crise aqui com a passagem dos encouraçados lá. A 16 de julho também é notável a coincidência dos fatos
da guerra com os da Corte!
Lopez já se tinha retirado para Tebiquari, mas o General-emChefe contava esmagar o resto da guarnição de Humaitá, e teve lugar o reconhecimento em que
tão gloriosamente procedeu Osório e o exército que ele comandava, mas em que tão
em falta se achou o General-em-Chefe! Era um grar1de golpe que lá falhou pela imprevidência do General. Mas a parte do drama que devia representar-se aqui foi evidentemente executada com mais proficiência.
Há mesmo quem diga que o nobre Presidente do Conselho tinha vindo da
Europa, decididamente resolvido a não aceitar o poder senão para fazer a paz ou
depois da paz, e que, se foi obrigado a entrar para o Ministério para continuar a
guerra, a esse erro o levaran1 as informações íntimas que lhe chegaram de Buenos
Aires e do Paraguai.
"A grande guerra está acabada; Lopez vai fugir para a Bolívia; a guerra de
recursos é impossível, exausto como está o Paraguai." Tudo isto hei de considerar
com mais algum desenvolvimento quando falar outra vez no Voto de Graças, ou na
discussão de fixação de forças. Mas, enfim, o que tudo isso prova é que a maioria de
tolerância que alardeou o nobre Presidente do Conselho ter concedido a seu antecessor, explica-se perfeitamente pela convicção em que supunha que S. Exa. se
achava de que já era Ministro-Presidente do Conselho -já governava atrás dos bastidores.

O Sr. Ministro da Marinha - Suposição errônea.
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O SR. OTTONI- Sr. Presidente, o 16 de julho de 1869 é uma época notável, que por si só explica perfeitamente a degeneração do sistema representativo no
Brasil. Tem-se argüido o nobre ex-Presidente do Conselho, porque deixou o poder
por causa de uma questão pequenina, isto é, a escolha de um Senador. Mas, Sr. Presidente, não foi o nobre ex-Presidente do Conselho quem escolheu o terreno da
questão.

O Sr. Zacarias - Apoiado.
O SR. OTTONI - Os precedentes me convencem de que a Coroa, quando
tem resolvido mudar de política, escolhe à vontade o terreno em que há de dar ao
Ministério prova da falta de confiança. E essa questão de escolha de Senador tem
muitas vezes servido de motivo para dissolução de gabinetes.
Em 1848, quando o Ministério Paula Souza, in pectore, estava decaído e
tinha perdido a confiança da Coroa, restando somente escolher o terreno em que se
manifestasse a desconfiança, veio a escolha de Senador pelo Rio Grande do Sul; e
foi' escolhido -estimo que não esteja presente, para desembaraçadamente falar nele
sem ofender sua modéstia -um dos cavalheiros mais distintos que tem assento nesta Casa, ·estimável como diplomata, como administrador e como legislador, homem
respeitável por todos os títulos, mas que não era homem do Ministério de Paula
Souza em 1848.
Havia, na lista, outro indivíduo que representava a confiança do Ministério. Era o Chefe de Polícia da Corte, outro rio-grandense também muito distinto,
o Desembargador Paranhos, que se havia identificado com o Ministério e era uma escolha que provaria a confiança e benevolência de que julgava carecer o Ministério.
Foi, porém, designado o Sr. Barão do Rio Grande, bem escolhido, ouço daqui e
eu não contesto de maneira alguma. Mas o Sr. Paula Souza, que também não contestava as altas qualidades desse nobre Senador, ponderou que aquela escolha, não
tanto por causa das opiniões, mas por causa das afinidades que S. Exa. tinha com os
chefes da Oposição, poderia significar falta de confiança no Ministério. Prevaleceu,
porém, a escolha, e o Ministério entrou em agonia desde esse dia, porque o Sr.
Paula Souza não voltou mais a despacho.
Em 1856 também foi a escolha de Senadores e terreno escolhido pela
Coroa para manifestar sua falta de confiança no Ministério. Era ministro e estava
em uma lista sêxtupla da província da Bahia o distinto Sr. Barão de Cotegipe, atual
Ministro da Marinha, e o Sr. Ângelo Moniz da Silva Ferraz, nosso falecido colega.
Este senhor estava em luta aberta e completo antagonismo com o Presidente do
Conselho. Não lhe tinha feito simples censuras; tinha-lhe feito, na Câmara, agressões as mais graves e por conseguinte, não havia um modo mais expressivo de manifestar a Coroa o seu desgosto para com o Presidente do Conselho do que escolhendo
Senador esse seu adversário. Assim aconteceu. Esta escolha foi causa de profundo
abalo no Ministério, e é sabido que teria trazido sérias conseqüências, a não ser o
deplorável falecimento do Presidente do Conselho.
Portanto, não me admirei que, em 1868, a Coroa escolhesse, para mostrar
falta de confiança no Ministério, esse terreno que já lhe tem servido tantas vezes.
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É público e aqui se tem dito que o nobre Consellieiro sobré quem recaiu a escolha,
homem ilustrado, digno, sem dúvida, de uma cadeira nesta Casa, tinha, no Conselho
de Estado, invectivado o Ministério atrozmente. Por conseguinte, naquela ocasião,
quando bem aferida a composição da lista, estava claro qual havia de ser o resultado, porque a eleição era evidentemente nula: a escolha do Sr. Conselheiro Salles
Torres Homem não podia significar senão falta de confiança no Ministério. Isto é,
mandado de despejo.
Acho, pois, que muito bem o compreenderam os cavalheiros que estavam
no Ministério e o modo digno de seu passamento apagou de todo em meu espírito alguns motivos de censura que eu francan1ente externei nesta tribuna. Do Ministério de 3 de Agosto não me recordo atualmente senão para honrar o modo digno
por que o Sr. Consellieiro Zacarias e seus colegas se retiraram do poder.
Reproduziu-se, então, no Brasil, Senhores, uma cena igual à outra do reinado de Jorge III, quando este monarca demitiu o Ministério Grenville. Rémusat,
contando o caso, exprime-se nestes termos: "A firmeza de Grenville, atacado por
seus amigos e atraiçoado pelo Rei, teve de ceder à tempestade. Já o Rei, para a escollia de seus ministros, tinha conferenciado com Pitt, em Buckingham House".
É sabido que o nosso Buckinghan House, tanto em 19 de fevereiro, como
em 16 de jullio foi a sala das conferências do Consellio de Estado.
Continuarei em outro dia.
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DISCUSSÃO DO ORÇAMENTO DA JUSTIÇA

Resposta a José de Alencar, Ministro da Justiça
(Até aí morreu Neves) - Teofrasto e a Quitandeira

Sessão de 14 de setembro de 1869.
O SR. OTTONI - Sr. Presidente, V. Exa. permitirá que, antes de entrar
na discussão do orçamento da Justiça, eu manifeste a admiração de que estou possuído por não ter ainda ouvido comunicações mais positivas da parte dos nobres
ministros, a respeito das notícias que chegaram do Paraguai.
Quando o nobre Ministro da Guerra levantou-se, eu, tendo diante dos
olhos o telegrama do Jornal do Commercio, nestes termos: (Lê.) "Confirma-se
a fuga precipitada de Lopez; a Assunção, entre as faml1ias que diariamente se
apresentam, chegaram as damas do séquito de Lopez"; contava que tivéssemos
conseguido alguma coisa mais do que após a fuga das Lamas Valentinas, quando
o nobre ex-General-em-Chefe nos comunicou, em sua Ordem do Dia de 14 de janeiro: "Lopez (textual) foge atônito, espavorido, a ver se lhe é possível efetuar a
sua fuga para fora do Paraguai."
É certo que veio depois um desengano tristíssimo e grande decepção.
Quando se nos anunciava que Lopez, atônito e espavorido, procurava
fugir para fora do Paraguai, fundava ele nas imediações de Assunção, segundo
diz o Diário Oficial de ontem, a célebre fábrica de Caacupê, onde, com os sinos
das igrejas e com as balas apanhadas nas Lamas Valentinas, eram fundidas as 60
peças que tantos brasileiros fizeram sucumbir, nestes últimos meses.
Quem sabe se Lopez estará em outra Ascurra? Estou assustado. Queria
dizer somente isto, pela ordem, e passo já à matéria do debate.
Sr. Presidente, não tencionava tomar parte nesta discussão. Tendo a fortuna de pertencer a uma oposição ilustrada como a que nesta sessão se tem apresentado, na tribuna do Senado, vendo, nessa oposição, brilhantes especialidades
como os nobres jurisconsultos que se têm ocupado das matérias do orçamento em
discussão, reconheci que a minha posição devia ser a do silêncio, aconselhado
pela modéstia mais comum. Ms, o nobre Ministro da Justiça não me consentiu
permanecer nessa atitude que eu me tinha imposto.
Pretendendo S. Exa. justificar as evoluções políticas que possam lhe ser
notadas na sua vida pública, procurou apadrinhar-se com o humilde orador, que
atualmente se dirige ao Senado, declarando que "teve votos de conservadores,
como o Sr. Senador Ottoni." E como creio que o nobre Ministro nunca recebeu
mandato senão dos conservadores, o dito parece inculcar que, em alguma época
da minha vida, recebi ou solicitei delegação do Partido Conservador.
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Sr. Presidente, o pequeno quinhão que me possa <:aber em recompensa
de mais de 40 anos de vida pública, vem a ser - ao menos tal é minha única
aspiração
que os meus concidadãos reconheçam que eu tenho servido, leal
e constantemente, à liberdade de meu País; que nunca fui saltimbanco; que, desde o verdor dos anos até hoje, estou no mesmo terreno político, e que continuo
como principiei. (Apoiados.)
Não é a primeira vez que insinuações de mau gosto, como as que o nobre
Ministro trouxe a esta tribuna, me têm sido dirigidas; assim, prevaleço-me da ocasião para, em defesa própria, articular os fatos que justificam aquela minha aspiração única, a que acabei de referir-me.
Ainda não tinha nascido o nobre Ministro da Justiça, e o Partido Liberal
já me contava em suas fileiras como um dos soldados mais dedicados. Escrevendo,
em 1830, em um jornal, A Sentinela do Serro, e ali profligando as demasias e atentados do Primeiro Reinado, advoguei a causa do governo, do povo, por si mesmo,
na significação mais lata que o sistema representativo pudesse admitir.
Depois da revolução de 7 de abril, escasseou-me a esperança de que estas
aspirações pudessem ter realidade, em toda a sua plenitude, porque os chdes
que eu tinha acompanhado na luta liberal do 1Q Reinado, aqueles que eu mais respeitava, se agruparam em torno da Regência Trina. Então, receoso de que perdêssemos todos os esforços e sacrifícios feitos até ali, lá do interior de Minas,
ergui minha fraca voz, propondo um compromisso que ligasse os liberais de todas as nuanças. Escrevi em meu jornal de 25 de junho de 1831 as indicações que,
mais de uma vez, a imprensa tem registrado, e que formulei como condição do
meu apoio ao governo de 7 de abril: que a Constituição fosse reformada, convertendo-se os Conselhos Gerais em Assembléias Provinciais, sendo abolidas as atribuições fatais (assim as chamei) do Poder Moderador e a vitaliciedade do Senado.
Desde o momento em que estas aspirações, em máxima parte, foram realizadas, eu, sem que se alterassem meus sentimentos e minhas opiniões, progredi
dentro do Ato Adicional, entendendo que era um palladium destinado a salvar
o Brasil do fracionamento e da anarquia.
O Ato Adicional, Sr. Presidente, na minha inteligência, isto é, como eu,
então, o entendia e o entendo ainda hoje, sendo a última palavra da soberania
nacional, não podia sofrer modificaça:o alguma no seu texto, a pretexto de lei
constitucional anterior que lhe pudesse ser contrária. A lei posterior revoga a anterior, seja lei ordinária, seja lei constituinte; por conseqüência, o Ato Adicional deve ser entendido como o entenderam os legisladores constituintes que o
decretaram. E não está na alçada do poder ordinário indagar se o poder constituinte estava, ou não, autorizado para tudo quanto fez.
Eu tenho sustentado, nesta tribuna e fora dela, que a autorização para
reformar quaisquer artigos da Constituição, implícita e rigorosamente, contém
à autorização para que reformados sejam todos os outros artigos que a modificação daqueles, declarados reformáveis, possa atingir. Não foi a minha acanhada
inteligência individual, somente, que assim o entendeu. Logo depois da promulgação do Ato Adicional, quase todas as Assembléias Legislativas Provinciais, com
a sanção dos Presidentes de Província, compreenderam a extensão das faculdades
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que lhes dava o Ato Adicional. A Assembléia Provincial de Pernambuco reformou
o Código com a criação da lei de prefeitos; a Guarda Nacional, que depois se declarou ser instituição geral, sofreu profundas modificações por leis provinciais promulgadas em quase todas as Províncias do Império. Mas, veio a reação conservadora
e procurou repor as coisas no estado em que estavam ao tempo de Pinto Madeira,
de quem o nobre Ministro deve guardar viva recordação, se não por si, porque
deverá dizer nondum natus eram, ao menos pela trailição de um ente cuja memória lhe deve ser muito cara, a quem muito fez padecer aquele caudilho conservador, em cujos sucessores hoje se apóia o nobre Ministro.
Bem que mutilado pela reforma, que a título de interpretação foi promulgado, continuei, sob a direção de V. Exa., e de outros ilustres chefes, a instar
pela verdade do Ato Adicional, pela verdade do sistema constitucional, como o
Ato Adicional o havia modificado e estabelecido. Foi a luta da legislatura de 1838 a
1841, luta em que o Partido Conservador triunfou no Parlamento, promulgando
essa lei fatal de 3 de dezembro de 1841, que todos reconhecem ser uma anomalia; que os seus autores têm confessado, muitas vezes, haver sido wna simples
máquina de guerra; mas que, entretanto, nem nós nem vós, por mais que sinceramente o queiramos, ou tenhamos querido, temos tido o poder de revogar; porque essa lei de 3 de dezembro de 1841 decretou o absolutismo de quem nomeia
livremente os ministros. Promulgada a lei de 3 de dezembro, Minas e São Paulo
tomaram as armas.
Os tribunais decretaram que essas duas heróicas Províncias tinham usado
do direito de resistência legal e, pelo veredicto dos júris, confirmado pelas sentenças dos tribunais superiores, ficou confirmado que o criminoso das revoluções
de São Paulo e Minas era o Governo, que as tinha provocado. Todos, ou quase
todos aqueles que tinham empunhado as armas foram declarados livres, por terem cometido um crime justificável.
No banco do réu, Sr. Presidente, eu não desmenti os meus antecedentes: argüido pelo promotor público, além de outros itens, porque professava opiniões republicanas, ergui-me e, escudando-me com as doutrinas de Laboulaye,
que já, então, intuitivamente, eram para mim grandes verdades, recusei qualquer
resposta a uma tal acusação, dizendo ao promotor que na Constituição política
do Império do Brasil, felizmente, havia lugar para todos; e repeti-lhe, para explicar melhor os meus sentimentos, estes versos de Filinto:
"Não foi dado té aqui ao despotismo
Algemar o alvedrio, que soberano
Dentro do seu sacrário, mofa e zomba
De satélites vis, de escravas hordas."
Depois de 1842, e especialmente depois de 1848, se bem que retirado
da luta efetiva da política, nunca perdi ocasião para declarar ao meu País que o
fogo sagrado da liberdade ainda me ateava o ânimo. Manifestei-me, na imprensa,
em desgraçadas questiúnculas a respeito do beija-mão.
Desde 1841, eu denunciava a grande chaga que o Sr. Conselheiro Salles
Torres-Homem, no seu importantíssimo Libello do Povo, assinalou com tanta
proficiência - o governo pessoal; assinalei-a em 1841, quando estive na Oposi1062

ção, assinalei-a em todos os meus atos como ministerial, e saí da Câmara, em
1848, repetindo os protestos de 1841.
Em 1859, tive de apresentar-me aos colégios eleitorais de Minas: correm
impressas as minhas circulares, a que teve a bondade de aludir o nobre Ministro.
S. Exa. me faria grande favor, se as lesse e comentasse, porque havia de achar
na assinatura dessas circulares sempre o antigo redator do Sentinela do Serro,
o liberal impertérrito, que se dirigia às convicções de seus amigos, mas que, rendendo homenagem ao espírito de justiça dos conservadores de Minas, L.~es dizia
que estava pronto a receber os seus votos, como reconhecimento aos serviços
que podia ter prestado, como industrioso, abrindo estradas nas matas do Mucuri;
mas que os pedia como o liberal de todos os tempos, em nome dos princípios
que sempre defendeu.
Portanto, para que o nobre Ministro pudesse tirar vantagem de citar o
meu nome e a minha insignificante autoridade para justificar as suas evoluções
políticas, era preciso que tivesse procedido da mesma maneira.
Fê-lo o nobre Ministro?
O nobre Ministro, dirigindo-se mais de uma vez, aos eleitores do Ceará,
escondia-se atrás do vulto venerando de seu falecido pai, o nosso saudoso colega
Senador Alencar, e lhes pedia votos em nome das tradições gloriosas desse mártir
da liberdade.
Mas, o nobre Ministro, que antes, como disse, tinha sido liberal, que tinha
redigido o Diário do Rio de Janeiro, apresentou-se aos sucessores de Pinto Madeira,
e pediu aos amigos de seu pai que se abstivessem, que se retirassem das umas,
para que S. Exa. fosse votado pelos conservadores. Já vê o nobre Ministro, já vê o
Senado que as posições são muito diferentes.
Do Ceará, se me denunciou, há anos, este procedimento do nobre Ministro. Tenho aqui uma car.ta que posso ler, porque me foi dirigida por aquele que a
escreveu, em resposta ao nobre Ministro. Esta carta é assinada por Luiz Inácio de
Oliveira Maciel, a quem o Sr. Conselheiro Alencar se dirigiu, bem como a outros
liberais, pedindo que se não apresentassem; a fim de que os saquaremas vencessem
a eleição.
A resposta que o nobre Ministro teve desse cidadão, especialmente, mas
que me dizem teve de muitos outros, honra o Partido Liberal do Ceará. Ei-la:
"Sinto profundamente - disse-lhe o Sr. Luiz Inácio de Oliveira
Maciel - que V. Exa. preferisse ser eleito, representante, por nossa
Província, pelo Partido nosso adversário, que tanto guerreou e ofendeu com acusações caluniosas e injustas ao distinto Senador Alencar,
meu sinc~ro amigo, chefe do Partido Liberal na Província, caráter
sincero e leal, que tanto sac1ificou seus dias pelas idéias liberais, expondo até sua vida contra a qual tentou o Partido do Sr. Dr. ( ...) na cidade
de Sobral, e mesmo nesta capital. E V. Exa . , esperado com ansiedade
para dar alento e valor ao Partido Liberal decaído, quando somos considerados como estrangeiros em nossa terra, permita dizer-lhe, veio
dar-nos a morte, porque arredando o Partido Liberal do direito de eleger seus representantes que defendiam seus direitos, aumentou sua de1063

cadência e excluiu das urnas, nestes oito anos seguintes, pela célebre
soberania das mesas.
O Sr. Dr. ( ...) foi fmo, cedendo-lhe o lugar, para não perder o círculo, e ter a V. Exa. para o coadjuvar na escolha de Senador, que é o
que ele mais deseja ... "
De sorte que se especulava (não digo que o fizesse o nobre Ministro), mas,
desta carta conclui-se, efetivamente, que até com a suposta influência, que nas boas
graças da Corte pudesse ter o nobre Ministro, se especulou para que· o candidato
conservador lhe cedesse o lugar de Deputado, na esperança de que o nobre Ministro o fizesse escolher Senador.
(Continua a ler.) "Perdoe V. Exa.; a minha franqueza e lealdade
não me permitem ser traidor, e assim, consagrando amizade a V. Exa.
como amigo (falo do finado Senador Alencar), jamais poderei concorrer para o desprezo de V. Exa."
Com esta carta vinha as do nobre Ministro análogas a outra a que se referiu o nobre Senador pelo Ceará, por exemplo ao redator do O Cearense; esta,
nem carta particular é. (Lê.)
Por conseqüência, vê o Senado que os liberais do Ceará, esperando que a
educação do nobre Ministro o fizesse defensor das vítimas que tinham sido sacrificadas ao lado de seu pai, acreditavam que S. Exa. se apresentasse como liberal;
mas, S. Exa. contentava-se com dizer-lhes: "Retirai-vos das urnas, para que os conservadores me nomeiem".
A questão era ter um diploma ...
A vista disto, Sr. Presidente, a que fica reduzida a acusação que o nobre
Ministro me dirigiu, procurando identificar-me com os conservadores de minha
Província, que, aliás sempre honrei, e alguns dos quais, mesmo antes dessa manifestação em circulares a que me tenho referido, me honravam com sua amizade
e seu voto, não o dando de modo algum por transação em que, de parte a parte,
os princípios fossem sacrificados! ...
Em 1858, quando o Partido Liberal não tinha maioria nos colégios eleitorais, apresentou um candidato único, que era o humilde orador que agora se
dirige ao Senado, e teve ele a grande satisfação de ver, então, o seu nome indicado às urnas por Martinho de Campos, glória da tribuna brasileira, na Câmara dos
Deputados, e que, convidado por sua numerosa e ilustre família para apresentar-se candidato, respondera:
"O Partido Liberal não pode organizar chapa, porque não tem maioria de eleitores para fazê-la triunfar; todavia, deve empregar seus esforços para que o nome de Teófilo Ottoni venha na lista".
O mesmo favor devo a outro amigo, não menos distinto, o desembargador Pedro de Alcântara Cerqueira Leite. Foi também registrada na imprensa da
época a desistência que fez um outro eu, que comigo se tinha apresentado candidato, em nome da abolição da vitaliciedade do Senado, mas que, por motivos análogos e outros, retirou sua candidatura, recomendando o meu nome - falo do
Conselheiro Cristiano Ottoni.
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Portanto, achando-me nesta situação, não admira que, além dos votos
de obséquio que eu, anteriormente, devia a conservadores distintos, naquela eleição tivesse muitos. Dois tenho a honra de ver assentados nesta Casa, e tenho consciência de que me deram seus votos, ambos; um, no colégio de Ouro Preto, e outro, no colégio de São João d'El Rei ...
O Sr. Teixeira de Souza - Apoiado.
O SR. OTTONI - E o nobre Senador que me faz a honra de apoiar, e
de cujo voto me ensoberbeço, teve nessa ocasião votos de liberais ...
O Sr. Teixeira de Souza - Apoiado.
O SR. OTTONI - ... S. Exa. não exigiu compromisso para me honrar
com a sua cédula, sabendo bem que, nem é da sua parte, nem da minha, havia a
menor cessão ou transação de princípios.
O Sr. Teixeira de Souza - Apoiado.
O SR. OTTONI - Tendo sido sancionada nos campos deSanta Luzia a
reforma judiciária ou lei de 3 de dezembro de 1841, apenas uma fresta se ofereceu
no Partido Liberal, e V. Exa. sabe que empregamos todos os nossos esforços para
anulá-la.
O Ministério de 2 de fevereiro de 1844, organizado pelo falecido e honrado Conselheiro José Carlos Pereira de Almeida Torres, depois Visconde de Macaé,
nos deu garantias de vida, mas não foi um Ministério parlamentar.
O nobre Conselheiro tinha estado na Presidência de São Paulo, e aí reconhecera o que ainda hoje é uma verdade, conforme, há dias, no-lo disse um nobre
Senador por aquela Província, que descamou . . . Não darei o qualificativo que
merece, porque está ausente, o ex-Presidente daquela Província, que descamou
a presidência do Barão de Itaúna.
O Conselheiro Almeida Torres reconheceu, em 1844, o que há poucos
dias nos informou o respeitável conservador a quem me estou referindo, isto é,
que a riqueza, a ilustração e a moralidade eram, na máxima parte, representadas pelo Partido Liberal, em São Paulo; e esta circunstância era impossível que
não impressionasse o espírito do Conselheiro Almeida Torres. S. Exa. assim o declarou no Parlamento. Chamado a servir no Gabinete que se organizou, em 2 de
fevereiro de 1844, era natural, era lógico, que o nobre Conselheiro, guerreado
por seus amigos, por ter feito justiça aos perseguidos, se apoiasse naqueles a quem
tinha libertado de cruéis perseguições.
O 2 de Fevereiro de 1844 - sabe o País, e o disse eloqüentemente o Sr.
Salles Torres-Homem - "não foi um triunfo da opinião liberal, não foi uma satisfação às exigências constitucionais do Brasil, foi uma simples vindita da Corte, e
a duração da nova situação política que daí resultava tinha de ser circunscrita,
pelo tempo que persistisse, à causa sentimental e pessoal que a criara." E, pois,
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um Ministério organizado nestes termos e nestas circunstâncias, está claro que
não poderia, logo nos primeiros \dias de sua vida parlamentar, propor a reforma
da lei de 3 de dezembro de 1841.
Nós os liberais que nos sentávamos na Câmara, estávamos extraordinariamente pr~ocupados. Tenninou no mês de janeiro a verificação dos poderes,
e observando nós que o Ministério nada dizia a respeito da lei de 3 de dezembro,
combinamos, em nome do Partido Liberal, que seria apresentado o projeto de reforma da lei de 3 de dezembro. e se trabalharia afincadamente para que tivesse
solução final naquela sessão. E~carregou-se da apresentação do projeto o falecido Dr. França Leite, deportado conjuntamente com V. Exa. e outros seus ilustres companheiros de proscrição; e, em 15 de fevereiro, apresentou esse projeto.
Na mesma data, o Sr. Conselheiro Antônio José da Veiga apresentou
outro projeto, no mesmo sentido. Estão nos anais e o nobre Ministro da Justiça
nos fez (sem dúvida, sem intenção da sua parte) o serviço de colecionar, nos anexos do seu relatório, esses projetos ...
O Sr. Ministro da Justiça - Eu não desejo U)lla glória que me não pertence: foi a Câmara dos Deputados que mandou colecionar, em avulso.

O SR. OTTONI - Então, eu agradeço à Câmara dos Deputados. Bem me
tinha admirado que o nobre Ministro, hábil como é, procurando justificar-se perante
seus novos correligionários, se prestasse a dar documentos para nossa defesa. Justiça
seja feita à Câmara dos Deputados, que mandou colecionar esses docúmentos!
Mas, apresentados estes projetos, foram remetidos às duas comissões reunidas, de Constituição e de Justiça Criminal. Os membros da Comissão de Justiça Criminal eram o Dr. Joaquim Franco de Sá, falecido Senador, o finado e distinto patriota Joaquim "Nunes Machado e, se não me engano, o Dr. França Leite;
da Comissão de Constituição fazia parte o meu amigo e ilustre pernambucano,
Sr. Dr. Urbano Sabino Pessoa de Mello e, com ele, completavam as duas comissões o falecido monsenhor Marinho e Teófilo Ottoni.
Já vê V. Exa., pela composiçrro das comissões reunidas, os embaraços que
na discussão deviam hayer.
Quatro dos membros destas duas comissões haviam votado, fatalmente,
pela lei d;:) 3 de dezembro de 1844. Os dois ilustres pernambucanos (dirigindo-se
ao Sr. Visconde de Suassuna), perdoe-me o respeitável cavalheiro que se assenta
à minha direita, e sua ilustre faml1ia a quem prezo e respeito, como sabe ... os
dois ilustres pernambucanos, que faziam parte das comissões reunidas, entenderam que, pela lei de 3. de dezembro, libertavam a sua Província do domínio
que a famfiia do ·nobre Senador exercia, mediante a Lei dos Prefeitos e outras
que haviam alterado a legislação judiciária, organizando em máquina política a
influência da ilustre fam11ia. E, pois, aqueles dois ilustres pernambucanos preferiram estar, antes sujeitos ao arbítrio do governo geral, que estava longe, do que
enfeudados a uma faml1ia.
Eis a razão do seu voto em 1841. Em 1845, depois de alguma discussão,
chegamos todos os membros das comissões reunidas a um acordo, e o parecer
foi lavrado pelo falecido Dr. Franco de Sá.
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Esse parecer, Sr. Presidente, tem servido, por vezes, de mote a foliculários
conservadores para me atassalharem, imputando-me haver ali declarado que não
era, ainda, tempo de reformar-se a lei de 3 de dezembro. O Senado vai ver o que há
de verdade em uma tal imputação. truncam as palavras do parecer, omitem a dou··
trina que ele justifica, para poderem, destacando algumas palavras, dizer:
"Teófi!o Ottoni reconheceu, em 1845, que a lei de 3 de dezembro ainda não estava convenientemente estudada, para poder reformar-se."
O parecer é logo o primeiro da coleção. (Lendo:)
"As comissões reunidas da Justiça Criminal e de Constituição, encarregadas de examinar os projetos sobre revisão da lei da reforma
judiciária, de 3 de dezembro de 1841, sendo elaborado um deles pelo
Instituto dos Advogados desta Corte, e os outros, oferecidos por dois
ilustres Deputados; depois de haverem empenhado a atenção devida em
matéria de tamanha importância, vêm hqje apresentar o resultado do
seu exame etc.
As comissões reunidas assentaram, como base de seu trabalho, que
não era oportuno apresentar, na atualidade, um sistema judiciário completo, nem ainda grandes inovações ao que se acha estabelecido na legislação de 1841, já porque a experiência não tem sido bastante para
perfeitamente orientar o legislador prudente sobre todos os seus defeitos, já porque grandes reformas, sobre importarem transtorno e vacilação de idéias dos hábitos e das posições, trariam, também, a necessidade de aumento de despesa que o estado do Tesouro não poderia sofrer, já finalmente (peço a atenção do Senado) porque semelhante
obra, exigindo muito tempo para a sua confecção, discussão e aprovação legislativa, por difícil e ponderosa, não pode lia prover, de pronto,
remédio aos males resultantes dos vícios que, na lei da refonna judiciária são, de presente, geralmente reconhecidos pela inteligência
do País, e até solenemente confessados pelos autores da mesma lei.
Isto posto, as comissões procuraram organizar um projeto que à
vantagem de corrigir os defeitos capitais da lei de 3 de dezembro
de 1841 reunisse a de se tornar fácil e realizável a sua adoção, nesta
mesma sessão legislativa; deixando, por isso, de aproveitar algumas
idéias dos projetos que tiveram de examinar, e· de que, aliás, fizeram
grande cabedal, pois que poderiam empecer este pressuposto das
mesmas comissões, e que constitui, também, um grande anelo e esperança nacional."
O projeto que apresentamos continha, entre outras disposições, as seguintes:
"§ 1C? Cessa toda a jurisdição criminal dos delegados e subdelegados de polícia sobre julgamento final em quaisque.r causas, inclusive as contravenções, as posturas das Câmaras Municipais; e bem assim
a atribuição de formar culpa aos delinqüentes.
§ 20 Cessa, também, a mesma jurisdição criminal sobre julga-
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mentos definitivos, que competia aos chefes de polícia, continuan
do estes, porém, a formar culpa aos delinqüentes em toda a Província, na conformidade da lei, e do que se acha declarado no regulamento n'? 120, de 31 de janeiro de 1842.
§ 3'? Aos juízes de paz fica competindo toda a jurisdição criminal que deixam de ter os delegados e subdelegados, sendo exercida
pela maneira por que a exerciam estes, segundo a lei de 3 de dezembro de 1841, e respectivo Regulamento n~ 120.
§ 4'? Os escrivães de paz serão nomeados pelo juiz de direito, sob
proposta do juiz de paz; e servirão também perante os subdelegados,
os quais, porém, com autorização do delegado, poderão ter escrivães
separados.
§ 5'? Quando o réu assistir à inquirição de testemunhas, na formação da culpa, ser-lhe-á permitido reperguntá-las e oferecer os documentos que julgar convenientes à sua defesa.
§ 6<? Os recursos da pronúncia podem ser interpostos por procurador, esteja o réu preso, afiançado ou ausente.
§ 7'? A apelação ex-officio mencionada no art. 79, § 1C! , da lei,
não terá lugar quando for unânime a decisão do júri sobre o ponto
principal da causa, e será também extensiva aos crimes de que trata
a Lei de 10 de junho de 1835.
§ 8<? A apelação interposta de sentença de absolvição só terá efeito suspensivo nos casos de insurreição, homicídio, pirataria, roubo e
moeda falsa.
§ 9'? A parte que interpuzer a apelação do art. 301 do Código de
Processo não poderá, em caso algum, apelar segunda vez no mesmo
processo.
§ 10'? A lista dos jurados será organizada em cada paróquia por
uma junta, composta do juiz de paz do distrito da matriz, como presidente, do pároco e do eleitor mais votado, sendo a revisão feita por
outra junta do município, composta do juiz de direito e dos dois vereadores mais votados. Os Senadores e Deputados não serão excetuados
de serem jurados, mas só isentos, durante o tempo das sessões legislativas.
§ 11 Fica suprimida a faculdade discricionária, concedida às juntas revisoras pelo art. 29 da lei, de excluir os contemplados nas listas
dos jurados por falta de bom senso, integridade e bons costumes."
Entrou o projeto em discussão e, no ano de 1845, havia na Câmara dos
Deputados uma Oposição pouco nur:1erosa, mas enérgica e inteligente, e V. Exa.,
que honrava a Câmara, presidindo-a, sabe a quantos manejos se socorreu essa Oposição para embaraçar a discussão, e como procrastinou o debate até agosto. As comissões reunidas, prevendo a tempestade que a Oposição havia de levantar, socorreram-se a um expediente para facilitar a discussão: o projeto de lei que propuseram continha um só artigo e 22 parágrafos.
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Estes 22 parágrafos, codificados pelo projeto das cormssoes reunidas,
alteravam profundamente a Lei de 3 de dezembro de 1841, e diz o parecer que
nâ"o entravam as comissões em maior desenvolvimento e reformas, porque era
uma necessidade palpitante que o projeto passasse naquela mesma sessão.
O Ministério de 2 de Fevereiro teve de modificar-se, retirando-se o Ministro da Justiça, o falecido Conselheiro Galvão, e V. Exa. foi chamado a suceder-lhe. Discutia-se, em princípio de agosto, como já disse, o projeto das comissões e, em vista de uma oposição tenaz, semelhante a esta com que temos honrado este ano os nobres Ministros na discussão do orçamento, e tendo-se os deba-·
tes prolongado quase até o fun da sessão, que já durava há 8 meses, V. Exa. teve
de concordar em que se adiasse o projeto, comprometendo-se a trazer uma proposta do Poder Ex~cutivo sobre o assunto.
No ano seguinte, V. Exa. já não era Ministro e o meu ilustre colega, Senador por Minas, que sucedeu a V. Exa., apresentou uma proposta como V. Exa.
tinha-se comprometido a apresentar. A história das discussões da lei da reforma,
em 46 e 4 7, é a história da discussão de 1845, é a história das discussões que têm
havido constantemente, é a história da discussão da reforma judiciária nesta sessâ"o
que vai findar.
O nobre Ministro da Justiça, antes da abertura das Câmaras, não apresentou a sua magna carta de reformatione? Não nos prometeran1 todos que o
Partido Conservador ia reformar a Lei de 3 de dezembro, a Lei da Guarda Nacional, a Lei das Eleições? Não se dizia que o Partido Conservador ia fazer o que
o Partido Liberal não tinha podido realizar?.
Não tem o nobre Presidente do Conselho, em uma Câmara unânime para
acompanhá-lo, os éirga:os mais proficientes e mais ilustrados? Não tem confessado
a necessidade de reforma do nosso sistema judiciário? E o que têm feito os nobres
Ministros? Nada, nem farão, nem podem, ainda que deveras queiram, como eu
creio que querem. O vício não vem deles. E, quando os nobres Ministros se explicarem ou puderem explicar-se (eu creio na sua boa fé, na pureza de suas intenções
sobre a necessidade das reformas) se reconhecerá que não estavam mentindo às
Câmaras, que não estavam mentindo à Nação, quando declaravam que queriam
a reforma; mas ficar-se-á sabendo por que razão não puderam realizá-la. Os nobres
Ministros hão de sair do Ministério, e a lei de 3 de dezembro e a lei da guarda
nacional hão de continuar a ser a Constituição do País.
O Sr. Silveira da Motta - Apoiado.

O SR. OTTONI - Aprecio muito o apoiado do ilustre cavalheiro, que
mais de uma vez tenho tomado como meu mestre. Os nobres Ministros n[o podem fazer a reforma: hão de deixá-la para os seus sucessores, e, a estes, há de suceder o mesmo.
Os nobres Ministros, portanto, não podem recriminar, não podem fazer
reconvenções contra seus antecessores, a pretexto de que não reformaram, porque
também querem, e não podem.
Estas minhas palavras são, talvez, auxilio que dou a S. Exas,: muitas
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vezes, quem resiste, apóia, e este é o caso; quem sabe se estou, assim, dando força
às boas intenções elos nobres Ministros, para que eles obtenham permissão para
nos facultarem mais alguma partícula ele liberdade, e de garantias individuais?
Sr. Presidente, o nobre Ministro, não sei por que, veio preocupado com
a minha humilde individualidade, desde que se sentou nessa cadeira; chamou-me
nominativamente, como já disse, para apadrinhar-se com o meu insignificante
exemplo. Progredindo no seu discurso, eu, casualmente, dei-lhe um ou outro
aparte que V. Exa .. não ouviu, porque V. Exa. não é tísico, e por isso não tem o
dom do ouvido, tão agudo como outros.
O meu aparte foi dado ém voz baixa, quando, nos arroubos de sua eloqüência, o nobre Mínistro, apoiando-se nas asas de um anjo (riso), remontava
aos vastos intermúndios, e, de lá, pairando, sobranceiro, à pobre humanidade,
dissertava sobre a filosofia da jurisprudência, como o Senado tem admirado. O
nobre Ministro, lá nessas alturas, acreditando que nem todos o poderiam acompanhar nos seus vôos, repetia axiomas, e fazendo a injustiça, não digo a mim, mas
aos ilustres jurisconsultos de que abunda esta Casa, depois de cada axioma jurídico que S. Exa. repetia, explanava a competente demonstração.
Foi em uma dessas ocasiÕes que eu disse para o colega vizinho - morreu
o Neves. (Riso.) V. Exa. nãefme ouviu, e a maior parte dos colegas não me ouviram, igualmente; mas o nobre Ministro prontamente me redargüiu - É de Minas.
Em minha simplicidade, eu não percebi onde estava o espírito daquela frase, nem
qual era o demônio familiar que tinha sugerido ao nobre Ministro este dito chistoso morreu o Neves, é de Minas. Suponho que o dito vem de Coimbra. Havia ali um
barbeiro, parece que na rua do Quebra Costas ou na da Couraça dos Apóstolos
(riso), ao qual impressionou a morte de um certo Neves, e dava essa notícia a
todos, de sorte que não havia estudante da universidade que não soubesse, por
comunicação do barbeiro, que tinha morrido o Neves. Indagava a origem do dito,
eu não podia atinar com o espírito que o fazia vir de Minas, e perguntei ao nobre
Ministro se era de Minas ou do Ceará.
Eu não tenho lido os trabalhos da Câmara quatrienal, mas aconselharam-me que folheasse os Anais; e fui lá deparar com o discurso de um meu nobre
comprovinciano que tinha por motivo análogo, vendo que o nobre Ministro cansava-se muito em demonstrar axiomas, lhe atirar, em aparte redondo, o tal morreu
o Neves,· só então fiquei sabendo a significação da facécia de V. Exa.
Remeto, pois, o nobre Ministro para o meu ilustrado comprovinciano,
com o qual S. Exa. poderá discutir se o Neves é de Minas ou de Quebra Costas,
ou da Couraça dos Apóstolos (riso) ou do Ceará.
O nobre Ministro nos deu numerosos documentos de sua erudição como
jurisconsulto; CO:R10 literato, era desnecessário; nós todos conhecemos a biografia do nobre Ministro, desde que S. Exa. travou polêmica com o nobilíssimo editor
dos Tamoyos. Não sei se o nobre Ministro, então; ainda era liberal, ou se já conservador; como quer que seja, o nobre Ministro, naquela polêmica, procurou unicamente recomendar-se à vista das cortesias que ao seu nobilíssimo contendor fazia
constantemente. Um jornal da época, aludindo a essa polêmica, citou o seguinte
trecho da escritura - Dominus cum jacobo luctatus refertur. Et curn prevaluisset
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adversus dominum, tamen non ignoravit non esse mortalem; et benedici sib i ah
eo postulabat.
Não cometerei o erro do past hoc ergo propter hoc; porém, o que é
certo é que, desta data em diante, S. Exa. se tornou mais conhecido, os seus talentos passaram a ser aproveitados, apesar de ter pela proa até a polícia, porque
sabe o Senado que um atual Deputado pelo Município Neutro, em 1858, chefe da
polícia da Corte, fez proibir a representação das peças do nobre Ministro nos
teatros do Rio de Janeiro, a pretexto de que acoroçoavam a imoralidade: mas,
apesar .desses pequenos contratempos, os talentos do nobre Ministro foram sendo
devidamente aproveitados. Eu o felicito por isso.
O nobre Ministro prosseguiu na sua literatura; também encetou a política com diversos· livros e, ultimamente, com as cartas de Erasmo, cuja paternidade acredito que o nobre Ministro ...
O Sr. Presidente - Eu sou obrigado a lembrar ao nobre Senador que se
deve cingir, um pouco mais, à matéria em discussão.

O SR. OTTONI - Estou me ·ctirigirido ao nobre Ministro, no mesmo
terreno em que S. Exa. me chamou para a discussão.
O Sr. Presidente - O nobre Senador tornará na consideração que lhe merecer a minha obsetvação, mas acho que está fora da rnàtéria.

O SR. OTTONI - V. Exa. sabe como aceito suas observações; aceito-as
como ordens; por isso, desde já, declaro que paro aqui: ficarão de parte Erasmo e o
mais que tinha a dizer, nesse gênero. Mas, eu suponho que não é fora do debate
responder às observações do nobre Ministro, quando pretendeu impor ao Senado,
com a arrogância própria da sua alta posição intelectual, querendo tirar partido
até da circunstância de estar a sua estatura não sei quantas polegadas abaixo dà
craveira.
S. Exa. quis fazer insinuações contra alguém que não seja do tamanho
de S. Exa.; gabou-se de que não era de estatura colossal e que,· por isso, não precisava baixar a cabeça quando entrava por aquele reposteiro. Eu não sei a quem
o nobre Ministro se referia e quais os homens, entre os muitos, de estatura mais
elevada do que o nobre Ministro, que S. Exa. pretendesse personificar, nesta insinuação. À vista do antagonismo que se diz haver entre o nobre Ministro e o seu
colega da Agricultura, poder-se-ia supor que se dirigia a seu colega. (Riso.)
É preciso que o nobre Ministro se explique, porque o antagonismo entre os dois é público, e tem toda a rdação com o orçamento da Justiça, porque
esse antagonismo se prende ao Mercantil e ao Diário.
O nobre Ministro tinha por órgão especial de sua política, de sua repartição e de suas idéias o Correio Mercantil, e o seu colega da Agricultura, o Diário
do Rio de Janeiro. Por que razão morreu o Mercantil, que não é nenhum Neves?
Por que razão é o Diário o representante exclusivo da política rninistelial? Que
contratos se prendem a essa nova fase da imprensa ministerial? Que papel repre1071

senta, nessas dissensões ministeriais, um privilégio, o qual, como se diz, acaba
de ser vendido, em Londres, por 45 mil libras? Já respondeu o nobre Ministro,
por exemplo, às severas apreciações que se lêem, não em artigo anônimo, mas
assinado com um dos nomes mais respeitáveis que a Província do Rio Grande tem
produzido, uma das suas mais belas ilustrações, um dos mais nobres caracteres
que a enobrecem - o Sr. Dr. Gaspar da Silveira Martins? Já respondeu o nobre
Ministro? Já explicou aquelas verbas de 40 e 80 contos? Pois isto pode ficar lá
no segredo das comunicações reservadas? O nobre Ministro da Fazenda não põe
cobro a isto? Eu acredito que há muita coisa de que o nobre Ministro não sabe,
e que pode explicar o ciúme do nobre Ministro contra os que não são do seu tamanho.
O nobre Ministro fazia suas citações latinas, e, por engano, por lapso de
língua, pois não podia ser por outro motivo, à vista da ilustração do nobre Ministro, disse et fructusque e eu retorqui, baixinho: há, aí, conjunção demais.
O nobre Ministro tomou esta palavra em consideração para despacharme professor de latim; o nobre Ministro não devia estranhar que eu me arvorasse
em professor de latim, quando, aqui, se tem arvorado em professor de inglês. O
Senado, porém, verificou que o nobre Ministro teve seu eclipse, quando nos quis
impingir lastro, em lugar de leme. Até aí chego eu, que também traduzo um pouco
de inglês, apesar de que já o estudei adulto, como outro nobre Senador. Sobre a
grave questão do pele-mele, o nobre Ministro fez belos ramalhetes, ostentando
a proficiência de seus conhecimentos em inglês. Quem não saiu do seu país não
pode pronunciar como os que estiveram na Inglaterra, ou vivem no seio de famílias que falam, constantemente, inglês.
O sotaque particul:n de cada língua não é de hoje que se sabe ser de uma
grande dificuldade, sobretudo para os adultos. Teofrasto, um dos homens mais
ilustrados da antiguidade, nãO nascera, mas residia em Atenas; discípulo de Platã:o
e de Sócrates, tinha escrito em grego mais de 200 volumes, e vivia há muitos anos
entre os atenienses. E, no entanto, um belo dia, chegando-se a uma quitandeira
para comprar hortaliça, bastou que dissesse duas palavras para que a quitandeira
percebesse que ao seu freguês faltava um quê de ático, e aperfeiçoando-se na
expressão como era próprio de uma ateniense, lhe fizesse sentir, delicadamente,
ter reconhecido em Teofrasto um estrangeiro. "Hospes, disse a quitandeira, non
potes minoris."
Diz Cícero que Teofrasto se incomodara, porque, estando há tantos anos
em Atenas, ainda tinha defeitos de pronúncia que eram notados por qualquer
quitandeira. Tulisse moleste, cum oetatern ageret Athenis et optime loqueretur!
Sr. Presidente, não pretendo que se diga que, intencionalmente, desejo
procrastinar a discussão: estava no meu direito, porque costumo ser da oposição
de negar pão, água, ar e luz.
Se os meus pulmões mo permitissem e o regimento me desse aberta, ficaria perenemente nesta tribuna, embaraçaria a lei do orçamento. Quero franque·
za; governa o absolutismo, com máscara de lei; pois bem, tomem a responsabi·
lidade, deixem a máscara, governem sem lei do orçamento. Continue a ditadura,
e vá por conta e risco de a quem pertencer. Mas, não tanto, porque tema procras·
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tinar a discussão, mas porque as minhas forças físicas não mo permitem, não progredirei; terminarei o meu discurso, simplesmente, retorquindo ao nobre Ministro,
quanto à citação que S. Exa. fez do Sr. Guizot.
O Sr, Guizot, não esquecendo na tribuna francesa os hábitos do jornalista de Gand, segundo o texto que o nobre Ministro leu, disse as maiores insolências contra a Oposição. Ouvimos o nobre Ministro, em nome do Sr. Guizot, atirar-nos à face tudo quanto lhe pareceu; permita, por~m,. S. Exa. que me limite,
como represália, a dizer que o Sr. Guizot, apesar de ser Guizot, não pode salvar
nem Teste nem Cubiêre.
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GUERRA DO PARAGUAI
Crítica a Caxias por seu Comando-em-Chefe no Paraguai

Sessão de 25 de setembro de 1869
O SR. OTTONI -- Sr. Presidente, eu me felicito de haver proporcionado ao
nobre Ministro da Guerra e aos seus colegas de gabinete ocasião para tomarem a
defesa do nobre Duque de Caxias que, repetidas vezes, argüido nesta Casa pela infelicidade do seu Comando-em-Chefe no Paraguai, estava completamente indefeso ...
O Sr. Si!JJeira Lobo -Está e estará, apesar das defesas.

O SR. OTTONI --- ... mas como o nobre Ministro me fez a honra de declarar que tomava a palavra em atenção, simplesmente, a. um aparte em que eu consignei esta fa.tta, em que se achava o Gabinete, julgo-me ohriga.do a tomar em consideração o que disse o nobre Ministro.
Já desde a discussão do voto de graça, havia eu tomado perante o Senado
o compromisso de acompanhar o nobre ex-Genetal-em-Chefe em toda a sua peregrinação do Chaco até Lomas Valentinas e Assunção, e se não o tenho feito, apenas
entrou em discussão a .lei de fixação de forças, é porque, como eu disse, o nobre General estava indefeso; ninguém tinha julgado necessário tomar em consideração o
que eu disse acerca da execução do célebre movimento de flanco, insinuado por
Benigno Lopez a Washburn. e por este ao nobre ex-General-em-Chefe, e acerca de
outros descuidos que assinalei, Ea discussão do voto de graças. Estava, pois, de alguma maneira desobrigado de cominuar nesta discussão, porque não se tinha tomado
ainda em consideração nada do que eu havia dito. Agora, porém, o caso é outro;
tenho duplicado motivo para falar, isto é, para satisfazer aquele compromisso,
tomado no voto de graças.
Sr. Presidente, levanto-me receoso, porque, dos bancos miEisteriais, tem
sido condenada toda a discussão acerca do cx-Comandante-em--Chef·:, como não poàendo nascer senão do ódio e da paixão. Já respo11di a e:c: ta rcc;·:.C!!inação, dcdaranJo que, se do lado da Oposição podia-se isto atribtdr :J.o ód',G, 1J<• lado ministerial
poder-se-ía imputar a subserviência. Admirei-me de qüc o nutre f,1inistro acompanhasse até certo ponto esta recriminação ...
O Sr. Ministro da Guerra

~ N~o,

Senhor.

O SR. OTTONI - ... dizendo-nos que eram prevenções. Eu cuido que nesta
Casa falamos todos com a nossa consciência, eu e o nobre Ministro não procedemos
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por prevenções. Por conseqüência adoçada um pouco a frase, a recriminação existe
ainda nas palavras do nobre Ministro.
O Sr. Ministro da Guerra- Não tive intenção de o fazer.

O SR. OTTONI - O nobre Ministro recriminou-me até, porque falando do
ponto em que se havia colocado o nobre ex-General-em-Chefe diante de Humaitá no
dia 16 de julho, comemorei as palavras "posição conveniente", declarando que elas
tinham tido uma sanção muito solene depois de Uruguaiana; estranhei que das palavras do nobre Ministro se pudesse coligir que S.Exa. entrasse nesta ordem de recriminação, como que pretendendo colocar aqueles que as apresentaram em desfavor maior ainda do que estejam talvez perante a alta individualidade a quem pareceu
referir-se.
Sr. Presidente, quando falei em posição conveniente que o nobre Ministro,
ostentando seus conhecimentos militares, nos fez sentir que era a frase técnica, estava longe de pretender censurar sobretudo a posição conveniente de Uruguaiana.
Em Ulm, Napoleão guiava Lannes para ir atacar a retaguarda dos prussianos, que
Ney devia investir pela vanguarda; ao aproximar-se da retaguarda inimiga, desmascarou-se uma bateria que começou, diz o Sr. Thiers, a fulminar terrivelmente o
grupo imperial; Napoleão, como diz também o Sr. Thiers, nem sempre, como em
Arcole, penetrava no lugar de maior perigo, mas quando chegava a ocasião, como
em Arcolle era impassível diante do sibilar das balas da artilharia ou fuzilaria; Napoleão continuou pois, impassível; Lannes tomou-lhe pelas rédeas o cavalo; Napoleão deixou-se guiar por Lannes foi colocar-se em posição conveniente, isto é, em
lugar onde o grupo imperial ficasse ao abrigo da bateria prussiana que se havia desmascarado. Já vê, pois, o nobre Ministro que, havendo um exemplo desta natureza
para comparar ao de Urugu<'iana, não deve levar-me a mal que o cite.
S.Exa. pretendeu impor silêncio aos Senadores da Oposição advertindonos que não somos competentes para discutir matérias militares ...
O Sr. Ministro da Guerra - Não disse isto.

O SR. OTTONI- ... trouxe-nos o simile "só podem poetas criticar poetas."
O Sr. Ministro da Guerra- Foi a meu respeito mesmo ..

O SR. OTTONI - Era a teoria de Camões e o nobre Ministro que sabidamente é dado às musas, ou ao menos tem sua memória enriquecida com poetas latinos e portugueses do que mais de uma vez tem exibido provas, se estava, sem dúvida, lembrando daquela célebre oitava que V.Exa. me permitirá que repita:
"De Formião, filósofo elegante
Conta-se que Annibal escarnecia
Quando das artes bélicas, diante
D'ele, com larga cor tratava e lia.
A disciplina militar prestante
1075

Não se aprende, senhor, na fantasia,
Sonhando, imaginando, ou estudando,
Senão vendo, tratando, e pelejando."
Mas eu peço licença para responder ao poeta português, como o poeta latino que o nobre Ministro conhece tão perfeitamente, e de que é um dos mais distintos admiradores (Horácio). Horácio nos diz, que para apreciar versos - que é o simile do nobre Ministro -, não é preciso ser poeta.
Fungar vice co tis, acutum
Reddere quod ferrum valet, exors ipsa seccandi.
Por conseqüência me deve ser permitido procurar ser pedra de amolar, ainda que não pretenda os foros de general nem de militar. Isto digo por modéstia,
já se sabe, porque tanto eu como o nobre Ministro podíamos vir com a nossa exceção de competência, pois não somos assim tão alheios à arte da guerra. O nobre Ministro em Coimbra empunhou as armas em favor da causa liberal, temos aqui um
liberal distinto (em Portugal) (riso); bateu-se contra D. Miguel; entrou em campanha contra o absolutismo, e portanto não é nenhum Fomtião; é modéstia do nobre Ministro, dizer que não viu, nem praticou, nem pelejou. Temos ainda mais,
mesmo no Brasil o nobre Ministro não foi simples sargento, como em Portugal.
O Sr. Ministro da Guerra- Não fui sargento, mas soldado.
O SR. OTTONI - Pensei que tinha chegado a sargento em Coimbra (riso).
Mas no Brasil não foi simples soldado; foi general, porque em 2 de fevereiro de
1849 ...
Um Sr. Senador - Em outra época foi coronel na Cachoeira.
O SR. OTTONI - Não sabia que tinha sido coronel em outro tempo:
mas em fevereiro de 1849 foi general que dirigiu uma ação ...
O Sr. Silveira Lobo -- Mas enganou-se; ministrou cartuchames de adarmes diversos.
O SR. OTTONI - São enganos que sucedem em combates, mas portou-se
de modo que, além da direção suprema do combate distribuía cartuchame pelos
seus soldados: por conseqüência, é modéstia do nobre Ministro, querer se declarar
Formião. E se o nobre Ministro não tivesse consciência de si, como deve ter, não
teria aceitado a posição de ministro, que _é general dos generais, que precisa conhecer a aptidão de cada um; precisa apreciar seus serviços anteriores; e pois o nobre
Ministro quando entrou para a Pasta da Guerra, não foi como Formião (eu o estou
defendendo); entrou porque entendia da matéria teórica e praticamente; está no seu
direito, em posição conveniente como Ministro da Guerra.
Isto quanto ao nobre Ministro; agora S.Exa. há de dar licença que eu também fale de mim.
Não quero alegar que já vesti farda de oficial da Marinha, porque enfim
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nunca presteí serviço senão na Academia; mas em 1833 eu era tenente da Guarda
Nacional; ós conservadores tinham feito a sedição de Março de 1833 em Minas. O
nobre Ministro sabe que durante a menoridade os grandes revolucionários foram os
conservadores; não foi só em Minas que apareceu a sedição em 1833; em 17 de abril
desse ano ela apareceu aqui no Rio de Janeiro, no Pará em agosto de 1831, a de
Pinto Madeira no Ceará etc. etc. Mas enfim nesse tempo em que os conserVadores eram revolucionários e não ordeiros, apresentando-se em campo contra o governo legal da Província de Minas, apresentei-me comandando a minha companhia da
Guarda Nacional, entrei em campanha contra os sediciosos. Não entrei em fogo, é
verdade, mas auxiliei a prisão de diversos chefes rebeldes, que tiveram tratamento
condigno à alta posição de que gozavam na sociedade; os quais declarando-se presos,
viajaram com o Estado-Maior da Força do Serro, como amigos até o lugar do destino a que os tínhamos de conduzir; e são amizades que a sedição de 1833 conquistou e que perduram até ·hoje. É certo que não houve reciprocidade para comigo em
184 2; fui preso, declarando q\le tinha ficado para ser preso, porque queria vir discutir o meu procedimento perante os tribunais, como o discuti; mas preso depois da
Batalha de 20 de Agosto, perdi eu toda a minha roupa, e bagagens; fui mais infeliz
do que o Sr. Frederico Carneiro de Campos que não perdeu nada, conservado pelo
inimigo, como já está provado, nem sofreu tanto como se dizia.
Lopez, segundo refere o companheiro de prisão ao nosso infeliz e digníssimo compatriota, deu-lhe sempre cavalo para se transportar ao Passo Pacú, onde
faleceu, deixou dinheiro, deixou serviço de prata, deiJwu suas comendas, deixou seu
fardamento, recomendando aos seus companheiros de infortúnio que não queria ser
enterrado com a sua farda; foi portanto carregado em uma rede. Mas já se vê pelo
espólio que deixou esse nosso infeliz compatriota ...
Uma voz - Que morreu suportando tudo com muita dignidade.

O SR. OTTONI - Não podia ser por menos para quem conhecia a nobreza
de seu caráter. O que queria dizer em vista só do espólio da ilustre vítima é que pior
sucedeu aos infeli:?eS presos de Santa Luzia - e aqui estamos dois exemplos eu e o meu nobre amigo que me fica defronte - fomos presos depois do combate, a luta estava terminada. Eu que ficava para ser preso, já sabia com quem ía lidar; o coração mo estava dizendo, e tanto que, para garantir-me contra as necessidades da prisão, algum pouco dinheiro que me restava embrulheio-o no lenço de
seda que trazia como gravata, tirando as botas brancas mineiras, meti entre a sola do
pé e a meia, duas notas de 200$. Os meus companheiros riram-se das minhas precauções, mas fui o único que salvou o seu dinheiro, porque apenas veio o oficial da
legalidade, revistou-nos a todos. Tive de tirar a casaca, meteu-me a mão pelas algibeiras das calças e do colete, mandou-me tirar as botas, mas por felicidade minha
não me desapertaram a gravata nem tiraram as meias, porque senão, lá abalavam os
500$ que de muito me serviram; os outros companheiros de infortúnio que tiveram
mais confiança nos triunfadores foram completamente espoliados.
Mas, Sr. Presidente, divaguei do meu propósito ao nome de Santa Luzia,
cuja recordação evoquei para justificar também os meus direitos de vir tratar de ba-
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talhas, como diz Camões, para poder discutir com o nobre Ministro. Eu não era militar; ordinariamente achava-me no Estado-Maior junto do Presidente que me ouvia
algumas vezes; mas no dia de Santa Luzia, tendo o nobre general da legalidade se
colocado em uma posição não conveniente, parecendo-me que podia ser ele esmagado, para animar os meus companheiros !lz-me soldado de artilharia. Apeei-me da
minha besta (que foi legalizada no dia seguinte, bem como a de meu pagem), metime entre os soldados: puxei a peça de artilharia para lugar conveniente, veio o comandante, dei-lhe algum aviso: pedi-lhe que desse uma lição ao general que se colocara em posição tão inconveniente. Ali estive !lrme até que ao tomar-nos a retaguarda o batalhão do distinto e valente falecido Luiz José Ferreira, em vez de retirar-me como pedia, recolhi-me à casa para ser preso.
Conto assim a minha história militar para que o nobre Ministro não me estranhe se eu digo algumas palavras a respeito dos movimentos do nosso Exército no
Paraguai.
Persisto no propósito em que estava, quando falei sobre este assunto em
outra discussão. Esperei que o nobre Senador por Goiás nos Hzesse suas primeiras
comunicações. Historiador que a largos traços descreveu uma parte da campanha do
Paraguai, S.Exa. deixou ao humilde cronista que ora se dirige ao Senado a tarefa de
pôr em relevo algum dos pontos a que não desceu. Eu desejava neste segundo discurso sobre os negócios do Paraguai acompanhar também ao nobre Senador por
Goiás e é o que vou tentar.
S.Exa. nos disse que o grande defeito do nobre ex-Comandante-em-Chefe
do Exército brasileiro no Paraguai foi a falta de iniciativa. É uma triste verdade: ao
passo que o inimigo tomava as resoluções mais ousadas, o nosso General-em-Chefe
cruzava os braços em Tuiucué.
Eu já disse alguma coisa no meu primeiro discurso a respeito do movimento do Chaco, realizado pelos paraguaios, do engano em que caiu o nobre exGeneral-em-Chefe, quando julgou em janeiro ou fevereiro do ano passado que Humaitá estava cercado de tal maneira que dali nem uma mosca podia sair.
E a minha argüição, a que se não respondeu, quanto ao engano do nosso
General-em-Chefe, eu vejo con!lrmada de uma maneira muito dolorosa para o país
no livro que ontem citou o nobre Ministro da Guerra, do Sr. Thompson, Comandante de Angustura. O Sr. Thompson alega que no dia 2 de março de 1868, em 2 de março, senhores- depois que nossos encouraçados subiram para o Timbó, Lopez saiu de Humaitá embarcado! Apenas o nosso Exército de Tuiucué chegou ao Estabelecimento e Tay, abriu ele mesmo uma estrada de 54 milhas (não era só de 2
léguas como a de Palmas a Villeta) estabeleceu correios, e !lcou tranqüilo em Humaitá; mas quando em 19 de fevereiro viu passarem os encouraçados, entendeu que
o negócio era sério, e portanto tratou de escapar de Humaitá.
A pretexto de auxiliarem a conspiração - sobre o que o nosso Ministro
não nos deu palavra - contra a vida de Lopez, os nossos encouraçados, como é sabido, deixaram o rio livre de Humaitá até o Timbó, e prosseguiram para Assunção.
E nos poucos dias de 19 de fevereiro a 2 de março, Lopez - que tem iniciativa,
transportou a maior parte ou quase todo seu Exército - I 0.000 homens de Humai1078

tá para Timbó. No dia 2 de março saiu do Passo Pacú. Tudo isto consta do livro do
Sr. Thompson, do qual algumas páginas não posso deixar de ler.
Diz o Sr. Thompson a pág. 248 (lê):
"Para escapar aos encouraçados o Taquari e o Igurei meteram-se
pelo Arroio Hondci. A guarnição de Laureies, situada à beira do rio, escondeu-se dos vapores, e apenas estes subiram, atravessou o rio, como se
lhe havia ordenado, e passou para o Timbó.
Bastava que entre Timbó e Humaitá ficasse um ou dois encouraçados, para que aquela guarnição não podesse escapar. E Lopez mesmo
não se teria evadido, e Humaitá ficaria inquestionavelmente sitiada, que
era justamente o que se devia supor que tivera em vista quem ordenou
que os encouraçados forçassem as baterias da fortaleza".
Pág. 254:
"Foi na tarde de 2 de março que Lopez, tendo dado suas ordens aos
generais Barrios, Resquin e Brugges, ao escurecer safou-se de Passo Pacú
para Humaitá, onde demorou-se até a meia-noite, dando instruções aos
comandantes. À meia-noite embarcou-se com a Sra. Linchem um bote,
e o seu piquete em canoas, e remou para o Timbó, onde chegou ao romper do dia. O rio estava tão cheio que os botes penetraram muitas margens alagadas. No Timbó cada peça estava sobre uma pequena ilha formada pela sua plataforma, e as munições agasalhadas em couros. Um encouraçado estava em Laurelles (lado oposto) justamente defronte da
peça mais da esquerda da bateria. E nada viu."
Era justamente o contrário do que se devia esperar, que os aliados tinham
tido em vista fazendo que os encouraçados forçassem a passagem da fortaleza: mas
tendo ficado o rio livre, desde Humaitá até Timbó, Lopez fez passar para o Tebicuari a maior parte do seu Exército no princípio de março, e ainda no dia 22, segundo refere o livro que estou citando, Barrios, Resquin e Brugges saíram de Humaitá, ganharam o Chaco e subiram para o Tebicuari à vista dos encouraçados., que
lhes fizeram por vezes fogo para terra.
Neste movimento de Lopez tem o nobre Ministro resposta às observações
que fez ao nobre Senador por Goiás dizendo-lhe que o rio não nos servia para acelerar o movimento das nossas forças. A nós, que tínhamos uma esquadra de 51 vapores e 48 navios de vela, afora um sem-número de chatas, não podia servir o rio
para um pronto movimento, mas serviu a Lopez, que não tinha nessa ocasião senão
o Igurei e o Taquari, e as canoas e botes em que passou.
Portanto, já vê o nobre Ministro que não é procedente a sua objeção contra
a proposição, contra o nobre Senador pela Província de Goiás que deplorou nós
não termos aproveitado a numerosíssima e poderosa esquadra que ali tínhamos
para auxiliar os movimentos do Exército.
.
.
Não era preciso que expuséssemos de uma só vez 6.000 ou 8.000 homens
que fossem forçar a Angustura e colocar-se em Villeta. Isto seria evidentemente da
maior inconveniência mas a passagem podia ser feita por partes, como o fez Lopez.
Se quando Lopez, à vista dos encouraçados transportou pelo rio seus 10.000 homens e sua corte mesmo, até o Timbó, e dali penetrou até a estrada do Chaco, à vis1079

ta dos encouraçados que cruzavam o rio acima; se nessa ocasião a nossa esquadra, os
encouraçados acompanhados de algumas chatas que se podiam aparelhar com facilidade, levassem 4.000 ou 5.000 ou 6.000 homens menos ainda, para o Tebicuari,
onde Lopez foi colocar-se; se uma guarnição de 2.000 a 3.000 homens, apoiada
pelos encouraçados, fosse transportada para a margem do Tebicuari, não poderíamos resistir a Lopez, do outro lado do rio que não tinha nem uma canoa? E manifesto: por conseqüência foi deplorável que o exemplo de Lopez não fosse aproveitado.
Mas acompanhemos Lopez pelo Chaco.
Não pôde o ditador tirar de Humaitá a cavalhada. Serviu-se e o seu EstadoMaior (aqueles para quem chegou) dos cavalos magros que se ocupavam em transportar .as malas do correio entre o Timbó e Tebicuari, porque sabe o nobre Ministro melhor do que eu que desde 3 de novembro, quando ocupamos o Tay e Estabelecimento, Lopez fixou a sua linha de comunicação telegráfica e do correio pela
margem direita do rio para o Chaco.
Apenas, portanto, tiveram desses cavalos do correio, (é o Sr. Thompson
quem fala sempre), o caminho era pior do que o nosso caminho do Chaco, que fazíamos defronte de Angustura; caminhavam constantemente com dois ou três palmos de lama, de profundidade, nos arroios e lodaçais mais profundos; estendiam
troncos, ramos, que cobriam com alguma terra e o Exército paraguaio lá ía subindo. No dia 2 de março saíam de Humaitá, e no dia 23 já estavam acampados na
barra do Tebicuari e em São Fernando, isto é, tinham atravessado 54 milhas pelo
Chaco, por lugares tão difíceis como as duas léguas defronte de Angustura e de
Villeta.
Durante esta passagem do Chaco (diz o Sr. Thompson) Lopez efetivamente pensou em retirar-se para a Bolívia; sabemos, e já tenho comemorado, lendo o
Diário das operações, que o nobre General-em-Chefe escreveu ao nobre Ministro,
e consignou no Diário das operações que por esse tempo Lopez tinha desaparecido e
ía a caminho da Bolívia, se pudesse lá chegar.
Não foi só depois de Lomas Valentinas, há mais de um ano que se nos tem
repetido a história da fuga de Lopez para a Bolívia.
Quer saber V.Exa. por que não se realizou esse projeto, que na realidade
existiu? (Ao menos assim o diz o Sr. Thompson e os fatos provam que existiu.)
Por falta de iniciativa do nosso General-em-Chefe, porque deixou o inimigo caminhar pela margem direita do rio, e ficou estático defronte de Humaitá.
Lopez quando chegou às imediações de Tebicuari (em Monte Lindo se não
me engano não vale a pena procurar o termo), onde acampou (diz o Sr. Thompson
que o acompanhava) pairou alguns dias, sem que se pudesse saber o que premedi- ~
tava; os encouraçados deixavam-lhe o rio livre; ele podia ter-se antecipado, e colocar-se na barra do Tebicuari, onde depois acampou; mas, mostrou-se ali sem iniciativa, parou uns poucos dias.
Durante essa demora chegaram de Assunção (note bem o Senado, é sempre
o Sr. Thompson quem está falando) muitos caixotes de prata amoedada ou não,
que· Lopez tinha. Ali, desceram pelo Paraguai até Tebicuari, atravessaram para a
margem direita, e foram depositados no Quartel-General de Lopez.
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A chegada desses caixões, e a demora calculada que Lopez ali tinha tido,
fizeram com que no Exército paraguaio geralmente se acreditasse que o ditador tratava de atravessar o Chaco, e as cabeceiras do rio Bemejo, passar-se para a Bolívia, e de lá ir para a Europa. Mas não tendo durante 20 dias notícias do Exército
aliado, Lopez assentou que podia matar-nos pelo cansaço, e no dia 23 de setembro
passou-se para a barra do Tebicuari. Durante os primeiros 20 dias não havia notícia de Lopez no Exército aliado, não se ouvia senão vozes vagas e a notícia - foi
para a Bolívia.
Note V.Exa. que estamos em março, e foi em abril ou maio, que o ínclito
Barão do Triunfo teve a comissão, de com sua heróica Divisão ir fazer um reconhecimento sobre Tebicuari, e chegou, se não me engano até o Jacaré. Lopez continuou, pois, tranqüilo no Tebicuari, à espera de nos matar pelo cansaço e pela falta
de iniciativa.
Assim esteve até julho. Em julho, por ocasião do infeliz reconhecimento,
em que a falta de iniciativa do nobre Duque sacrificou mais de 1.000 homens do
General Osório, e deixou escapar o ensejo de abafar ou aprisionar, toda inteirinha,
a guarnição de Humaitá. Lopez reconheceu que aquela guarnição estava perdida;
mandou chamá-a a si, ela passou para o Chaco, e sabemos o que ocorreu no Chaco.
Mas note ainda V.Exa. que nessas batalhas do Chaco, nos primeiros dias
de agosto, Caballero, que ainda estava no Tebicuari, com o ditador, de lá veio com
forças, atravessou o Paraguai dirigiu-se ao Timbó nas vizinhanças de uma lagoa, que
pelo nome não perca, para auxiliar a retirada da guarnição, e sabe-se que conseguiu
levar consigo muita gente, que atravessou o rio, e foi reforçar o Exército do Ditador.
Foi em meados de agosto, que Lopez teve certeza de que, não só o Humaitá estava ocupado por nós, como também, que toda a guarnição que tinha ficado
para baixo do Tirnbó, estava inutilizada, prisioneira ou morta. Então ele reconheceu que não podia mais demorar-se no Tebicuari, e (diz ainda o Sr. Thompson):
"mandou chamar-me e declarou-me que a poucas léguas para cima havia o arroio
de Piquissiri, por onde desaguava no Paraguai a lagoa Ipuã, que entre Piquissiri,
Ipuã e o Paraguai havia as Lomas Combarati, e o estreito de Angustura; e que era
ali que se devia esperar o inimigo."
Note V.Exa. o que é iniciativa: não havia uma bateria, nada estava preparado em Angustura, segundo diz o Sr. Thompson, ele foi a 17 de agosto examinar a
localidade, e verificar que Lopez tinha razão: a situação pareceu magnífica ao Sr.
Thompson e voltando ele a Tebicuari, Lopez deliberou no mesmo dia, que se fundasse a fortificação de Angustura. Isto é que é ter iniciativa! Nesse mesmo dia regressou para Angustura o Sr. Thompson levando consigo o pessoal e material necessários para construir a bateria e colocar a artilharia: tudo isso seguiu (o Sr. Ministro da Justiça não está presente, e portanto, posso repetir as próprias palavras do
Sr. Thompson): By land and by water "por terra e por água". Os vapores e as chatas navegavam para Angustura, vindos de Assunção, partindo de Tebicuari todos os
preparativos para essa fortificação como por encanto ali chegaram, e Angustura, em
vapores e chatas indo do Tebicuari e de Assunção!
E o Exército aliado dormia sobre as glórias da tomada de Humaitá!
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Quando na curva do rio assentavam-se as primeiras baterias passaram os
encouraçados, e o Sr. Thompson escondeu com ramos os trabalhos de arte em que
se ocupava e os encouraçados nada viram assim como já no Tebicuari (era a estratégia de Lopez). Quando os encouraçados passavam, estavam muito perto vapores
ocupados nesse serviço, escondidos nos arroios e para não serem denunciados pela
mastreação, esta se achava entrelaçada com rarnos verdes, a fun de que nossos encouraçados que passavam pelo rio nada vissem.
Foi para o fim de agosto que, enfun, o nosso chefe moveu-se de Humaitá! Não o acompanharei na sua derradeira viagem até o Tebicuari, e de Tebicuari até
Piquissiri; ponderarei somente, reforçando as luminosas observações do nobre
Senador pela Província de Goiás, que era manifesto que estando nós senhores
de Humaitá, e tendo em disponibilidade toda a Esquadra para ir todo o Exército de
Humaitá ao Estabelecimento e do Estabelecimento ao Tebicuari, como em seguida
do Tebicuari para Palmas, poucas horas bastavam ficando na margem direita quaisquer divisões que primeiro embarcassem guardadas por encouraçados, ao abrigo
de qualquer assalto. Por conseqüência, tudo quanto houve de demora, desde agosto
até novembro, foi devido à falta de iniciativa.
Se o movimento fosse rápido como deveria ter sido nem seria preciso fazer
caminho no Chaco, porque, como já disse, Angustura não tinha uma peça de artilharia, não tinha nenhuma bateria, e poderíamos ter ocupado a retaguarda do inimigo, esperando-o em Villeta.
Mas, suponhamos que era uma indeclinável necessidade fazer o caminho
do Chaco, para ir contornar as linhas de Combarati: uma das minhas notas (antes,
extratos de Thompson) diz - me ainda, que Lopez estava em Tebicuari, quando
Barrios e Brugges saíram de Humaitá, e livremente lá foram apresentar-se ao General. O nobre General-em-Chefe (agora é o Diário das operações que fala) achavase acima de Angustura, defronte de Villeta, no dia 25 de novembro. Dois ou três
dias depois foi a bordo de um encouraçado, com o Almirante Visconde de Inhaúma, observar o que fazia o inimigo do outro lado, e foi então que reconheceu começarem os paraguaios, uma pequena vala, uma insignificante vala, (diz o Diário das
operações, ou ofício dirigido ao nobre Ministro), e em vez de impossibilitar-se a
abertura dessa vala, e desembarcar-se em Villeta - o que me parece que era fácil
na ocasião. Parou-se. Os encouraçados já tinham todos passado para cima, e .no dia
2 ou 3 de dezembro se avistou um Corpo de Exército de 8.000 homens subir pela
margem esquerda de Vilheta para Itororó. Era um Corpo de Exército de Lopez que
destacava-se de Lomas Valentinas, para ir tomar-nos a dianteira. Tínhamos a esquadra encouraçada toda, ou quase toda do lado de cima, por que razão se esperou até o
dia 5? Só no dia 5, depois de ter dado tempo ao inimigo de avançar pela margem
esquerda, e de colocar-se convenientemente foi que os aliados se moveram de Villeta para Santo Antônio. Isto é injustificável!
O nobre Duque e o nobre Ministro, em seu relatório, asseveram que,
quando chegou o Exército a Santo Antônio, já Lopez tinha ocupado a ponte de Itororó; ea afirmativa do nobre Ministro e do General-em-Chefe.
O nobre Ministro parece duvidar: eu cuido que acharei aqui isso na ordem
do dia 14 de janeiro: (Lendo.)
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"Nas ordens e instruções que eu dera ao Exmo. Marechal Argolo, compreendia-se a de procurar ele ocupar logo que desembarcasse mais perto do arroio
de Itororó, para evitar que o inimigo, prevenido de nosso movimento, tomasse nova
posição, e nos disputasse o passo; mas não tendo sido absolutamente possível que
aquela minha ordem fosse executada, pela demora que se deu no embarque e desembarque da cavalaria, em barrancas íngremes, e que se esboroavam ao pisar dos
cavalos, reconheci, percorrendo essas localidades, que o inimigo ocupava já a mencionada ponte de Itororó".
Por conseqüência, a ordem do dia do nobre Duque, de 14 de janeiro, assevera positivamente que quando desembarcamos em Santo Antônio já a ponte de
Itororó estava ocupada pelo inimigo; e mesmo já o estava quando ali chegou às 11
horas o digno Marechal Visconde de Itaparica, que tinha ordem de ocupar a ponte.
O nobre Ministro confirma positivamente esta asserção do nobre General... mas, como parece que não está lembrado, vou repetir suas palavras: (Lê.)
Por conseqüência o nobre Ministro repetiu textualmente, e fez sua asseveração, de que quando chegaram o General-em-Chefe, e mesmo as forças de Argolo, já a ponte de Itororó estava ocupada, e daí vieram as desgraças do dia 6 ...
desgraças, digo eu, porque apesar de haver a vitória coroado as nossas armas
naquele dia, ele não pôde inscrever-se nos fastos do Brasil como um dia de glória.
Estimarei que o nobre Ministro demonstre que esta minha proposição sobre que depois me estenderei, não tem fundamento: mas, a asseveração positiva é esta.
Eu não posso desmentir dois documentos oficiais da importância daqueles
que citei textualmente; não tenho outros documentos para opor-lhes; mas, assevero ao nobre Ministro ter ouvido a muitos oficiais, que me parecem incapazes de
faltar à verdade, afirmativa inteiramente oposta a essa da ordem do dia, e ao relatório do nobre Ministro, acerca da ocupação da ponte de Itororó, no dia 5 de dezembro.
Logo que desembarcou o Exército do General Argollo, ou depois da chegada do nobre Duque (isto não vem ao caso), a Brigada do Coronel rio-grandense
Niederauer foi encarregada de subir pela margem direita de Santo Antônio e fazer
um reconhecimento sobre a estrada e ponte de Itororó muito perto da ponte do
desembarque; não sei se tão perto, como aqui se asseverou, um destes dias, mas
muito perto, cuido que a distância de uma légua mais ou menos.
Niederauer com sua brigada tinha deixado a estrada que de Assunção partindo para Humaitá atravessa a ponte de Itororó e rodeara um capão de mato que
ficava fronteiro à ponte e que foi no dia seguinte o miradouro do nobre Generalem-Chefe; rodeando o tal capão e chegando ao miradouro; Niederauer observou
como uns 50 cavaleiros paraguaios na ponte de Itororó, e ordenou a um batalhão de
voluntários da Pátria, da Bahia, se não me engano, comandado pelo Major Rocha
Martins que fizesse um reconhecimento sobre aqueles 50 paraguaios que ocupavam
a ponte.
Aproximando-se esse Batalhão, os 50 cavaleiros repassaram a ponte, e subiram por outro lado para a grande esplanada que está entre Itororó e Avaí. O Batalhão de Voluntários seguiu os paraguaios. Não havia em toda a subida o mais insignificante sinal de fortificação. É um caminho com uma pequena subida que ao che1083

gar à esplanada torna-se um pouco mais íngreme. O caminho fazia cotovelo para dar
à estrada maior desenvolvim(mto\e por conseqüência, tornar mais favorável o declive ao chegar à esplanada.
Subiu o nosso Batalhão prosseguindo pela esplanada - estou referindo
textualmente o que tenho ouvido, e desejo muito que se verifique não ser exato
mas, acredito ser a própria verdade e por isso trago à Câmara para solicitar do nobre
Ministro informações muito categóricas a respeito.
Subiu o Batalhão e chegando ao alto da esplanada (eram quase 5 horas da
tarde) viu estender-se em linha de atiradores 500 paraguaios à distância de pouco
mais de um quarto de légua, e receando que esses paraguaios fossem a vanguarda
dos 8.000 que tinham saído de Villeta no dia 3, o Comandante fez alto e mandou
participar ao Comándante da Brigada, e ao nobre ex-General-em-Chefe - que não
estava longe -o fato de ter diante de si como que 500 paraguaios, em linha, que o
esperavam.
Teve ordem para regressar o Batalhão de Voluntários baianos; regressou,
passou a ponte, e deixou o estreito completamente desimpedido. No dia seguinte de
madrugada quando resolveu-se atacar o inimigo achou"se a ponte ocupada pelos
paraguaios, e na subida do estreito, onde o caminho fazia aquele coto\'elo, de que
falei, uma escavação para servir de bateria, e 4 ou 6 peças de artilharia, que ali se
colocaram.
Eu desejo que o nobre Ministro ·me diga positivamente se rp.antém a asseveração do seu relatório e da ordem do dia, de que no dia 5 a ponte de Itororó estava efetivamente ocupada por forças paraguaias. É ponto da maior importância
porque grande é a responsabilidade que pesará sobre o General-em-Chefe, se ele foi
enganado nessa informação que deu.
Como quer qué seja, Sr. Presidente, estivesse ou não ocupada a ponte de
Itororó e as bocainas da margem direita e da margem esquerda, o plano de batalha
do dia 6 não podia ser mais triste, e se alguma coisa de pior podia haver nesse plano
foi a sua não-execução na parte que ele podia ter de plausível.
O General, partindo da hipótese de que o Exército paraguaio - os 8.000
homens que tinham saí~o de Villeta·- ocupava a garganta e ponte de ltororó, ordenou ao Visconde do Herval que fosse tomar a retaguarda do inimigo; marcou-se o
itinerário- ou não se marcou- e o Visconde do Herval somente três horas depois de
partir do ponto em que deixou os outros dois Corpos do Exército, chegou à retaguarda do inimigo, mas a batalha tinha sido ferida, e os paraguaios depois dessa luta
encarniçada em que felizmente a vitória foi nossa porque ficamos senhores do campo da batalha, se bem que-depois de perdas horrorosas, 5.000 paraguaios tinham-se
retirado,. e diz-se que tal sucedeu porque o Visconde do Herval chegou tarde! se
o Visconde do Herval - diz a ordem do dia e o Diário das operações - não se tivesse demorado para desbaratar um piquete, que se opôs ao seu Exército- que piquete! - um só paraguaio não escaparia; mas, digo eu por parte do Visconde do Herval,
aliás sem mandato de S.Exa. que se o Comandante-em-Chefe, o Sr. Marquês de Caxias, não tivesse tido pressa em travar o combate, antes do Visconde do Herval chegar, não escaparia um só paraguaio; e que portanto o nobre Duque é o.responsável
por todo o sangue derramado daí por diante. Evidentemente, se em vez do assalto
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intempestivo, o General-em-Chefe esperasse Herval entretendo os 8.000 paraguaios,
a guerra estava acabada em Itororó. Se assim não sucedeu é porque o nobre Duque
tendo mandado tomar a retaguarda ao inimigo, deu-se pressa em atacá-lo pela frente, antes de ter tomado posição conveniente o general que devia ir pela retaguarda.
Já citei a Batalha de Ulm: Se acaso Ney nessa batalha não tivesse esperado
que Napoleão e Lannes tivessem tomado a retaguarda dos prussianos, bem podia ser
derrotado; mas Ney sabia o que fazer, portanto esperou que a retaguarda estivesse
tomada para então atacar pela frente e daí veio a vitória de Ulm.
Mas, Sr. Presidente, pairo sobre o terreno a que a palavra e o pensamento
me foram arrastados; pairo sem saber como hei de continuar. .. Mas, por mais dolorosa que seja a verdade, é preciso que o País a saiba, até para que possa. aplicar remédio enérgico, se remédios enérgicos forem exigidos, a fim de que iguais desgraças não se reproduzam.
Se são exatas as informações que tenho, e as partes oficiais publicadas, o
dia 6 de dezembro de 1868 não foi - digo-o com grande mágoa - não foi um dia de
glória para as Armas brasileiras.
.
Primeiramente, cumpre ponderar quanto à escolha do campo de batalha:
parece ter sido infeliz.
O Itororó não é um riacho invadeável, ao contrário dá vau em diversos
pontos a pouca distância da ponte feita na estrada de Assunção a Villeta. No dia seguinte ao da batalha, dia 7, muitos Corpos que haviam deixado suas bagagens na
margem direita do Itororó atravessaram o riacho a vau por caminho ou veredas que
não a ponte a 300, 400, 600 e 1.000 braças abaixo e acima, e vieram buscar suas bagagens.
À vista só desta informação, se é verdadeira como acredito, já se vê que
triste foi a escolha da garganta, onde o General quis indefectivelmente combater o
inimigo atravessando a ponte.
O próprio General disse ao nobre Ministro. (Lê):
"A posição do inimigo era por mais de um motivo vantajosa para ele.
As forças que diretamente marchavam contra a ponte tinham a percorrer uma bocaina estreita, bordada nos flancos de espesso mato; a ponte
era igualmente estreita, e as carrancas do arroio altas e esboroadas. O
inimigo ocupava uma colina coberta de capões de mato, onde podia
com facilidade fazer-nos fogo de emboscada, sem que sofresse ele grandes estragos."
Já se vê que aqui se descreve a posição do inimigo como a mais desvantajosa que é possível para assaltantes: por conseguinte parece que podíamos ter escolhido outro campo de batalha mais vantajoso para nós, como o de Avaí.
Por esse despenhadeiro, Sr. Presidente, lançou o General-em-Chefe o primeiro e o segundo Corpo do Exército. A vanguarda de Fernando Machado pertencia ao Primeiro Corpo; seguiu-se o Segundo Corpo ao marido do General Argollo; o
General-em-Chefe ficou à retaguarda com o resto do Primeiro Corpo do Exército. Fernando Machado - é sabido, e não repetirei ao Senado a descrição do assalto, em que ele tão gloriosamente sucumbiu - depois de tomar a ponte e perdêla por três vezes sucumbiu no quarto assalto.
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Vem depois Gurjão, vem Argollo; as dificuldades tinham sido tais, a posição era tão desvantajosa à vanguarda de Fernando Machado, e aos assaltantes em
geral, que a Brigada Gurjão hesitou. É então que este bravo General, desembainhando a espada, dizem as correspondências do Jornal do Commercio, - quando eu
não for buscar documentos oficiais ou o relatório do nobre Ministro ou as ordens
do dia e ofícios do General-em-Chefe, socorrer-me-ei única e exclusivamente das
correspondências do Jornal do Commercio que considero oficiais - dizem as correspondências do Jornal que tendo hesitado a Divisão Gurjão, este bravo General tirou da espada e proferiu estas palavras para animar seus soldados: "Vou
ensinar-vos como morre um General!" ...
O Sr. Souza Franco - Apoiado, é exato.
O SR. OTTONI - ... acometeu o inimigo, caiu ferido, e dois dias depois
era cadáver. Quase todo o Estado-Maior de Gurjão foi morto ou ferido.
Depois deste sinistro ocorrido com a divisão Gurjão, penetrou na área do
combate o General Argolo, com todo o Segundo Corpo. A Divisão de Gurjão era a
Primeira Divisão do Exército de Argola. Chegou a vez do bravo Argolo e foi ferido. Foi nesta ocasião que se deram os casos mais graves, em que entro a medo, e
com a maior dor de coração.
Nossa Cavalaria atirada irrefletidamente contra o Exército paraguaio que
estava no alto da montanha, contra a Bateria de seis peças que estava no ângulo do
caminho, teve de recuar. Não é desdouro para a Cavalaria brasileira o haver recuado
em uma tal circunstância. Quero saber qual é o soldado de Cavalaria capaz de obrigar o cavalo a subir uma montanha diante da fuzilaria e· artill1aria inimiga. Compreende-se a grande vantagem da Cavalaria nas cargas dadas em campo raso, nas planícies. Então vemos muitas vezes como no Rio Grande do Sul a Cavalaria rio-grandense, comandada por Netto e Canabarro. com cargas audazes, derrotar quadrados
de Infantaria disciplinada e valente. Mas nestes casos é sabido que a cavalaria para
ter força, para poder romper os quadrados de infantaria precisa trazer o arrojo da
retaguarda, vir a galope de um quarto de légua ou meia-légua, se é possível, para que
a velocidade adquirida na primeira avançada dê aos cavalos força e coragem para
correrem sobre os quadrados, e dissolvê-lús. Mas lançar cargas de cavalaria por uma
montanha acima contra artilharia e fuzilaria, estendida no alto da montanha, parece um contra-senso.
Nós temos visto tomarem-se baterias colocadas no alto de montanhas avançando-se a peito descoberto sobre elas, mas não é a Cavalaria que faz esta façanha.
Na guerra da Criméia quando Saim Amaud deu a Batalha de Alma, os russos estavam do outro lado na margem do rio em uma alta colina. Saint Amaud mandou que
os zuavos galgassem a montarLha pelo flanco protegidos pela artilharia da esquadra
que estava próxima~ e foi a infantaria inglesa que a peito descoberto atravessou e
subiu pelo vale diretamente contra as trincheiras russas.
E a infantaria irtglesa sofreu por tal modo que regimentos que de manhã
tinham 900 homens, de tarde achavam-se reduzidos a 200 sem que nenhum tivesse
desertado: tinham sido vítimas da fuzilaria e artill1alia russas.
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Por conseguinte, Sr.. Presidente, está claro que em nada depõe contra o valor da no~sa Cavalaria o fato de haver ela recuado em Itororó, contra a vontade dos
soldados; o cavalo n?o pode ter coragem para galgar montanhas, fuzilado pela frente.
Enfim, a nossa Cavalaria voltou; disparados os cavalos, arrastando os soldados, vieram sobre a ponte, uma ponte estreita; o que sucedeu? O nobre General
que era culpado daquela desgraça, porque não devia ter mandado a Cavalaria contra a montanha, deu ordem (ou não <leu ordem, mas o fato apareceu) para que a
Cavalaria fosse obrigada pela Infantaria a voltar para o combate; o que é certo é que
se tra 1rou na portte de ltororó uma triste peleja entre a nossa Cavalaria e a nossa Infantaria, e talvez mesmo entre alguns Corpos da nossa Infantaria; houve grande mortandade c ferimentos; e estou persuadido de que a máxima parte proveio de balas
brasileiras infelizmente disparadas por espingardas brasileiras e manobradas por
mãos brasileiras!
Estas informações infelizmente eu as vejo confirmadas em algumas das partes que o nobre Ministro publicou. O Senado se recordará das enérgicas objeções
que o nobre Ministro opôs a um requerimento do nobre Senador por Goiás, solicitando logo no princípio da sessão as participações oficiais dos combates de dezembro. Não sei se existe nos Anais, porque não lí o discurso do nobre Ministro, mas
me parece estar certificado, bem lembrado de que o nobre Ministro não quis satisfazer a exigência do nobre Senador, dizendo até que a disciplina do Exército podia
perigar com a publicação dessas partes.

O Sr Ministro da

Guerra~

Já estão publicadas.

O SR. OTTONJ - Perdoe-me: mas o nobre Ministro disse o que acabo de
referir; e se depois de o dizer publicado. <:ntão entendeu que podia sacrificar a disciplina do Exército. Mas dessa manifestação do nobre Ministro o que eu concluo é
que não se tinham publicado todas ...

O Sr. Minisrro da Guerra - Tocl.Js que vieram.

tos

O SR. OTTONI -~- Acnc\ltW, t.x[as as .que vieram mas vejo que as de muique deviarn dá-las Jüo :Jynrel;em.

oficiai~;

O Sr. :"vlin.!stro da Guerra - A~, dos comandantes de Divisões, de Brigadas
de Corpos <:·.õ p11 blica1am todas qur: v in;:uii,
O SR. OTTONI ...- Acreditv uue c nobre Miclistro publicou tudo quanto
veio; mas veio tudo quanto havi:1, 'll3u~2s que podiam comprometer a disc~plina? É
o que desejava que me in fonnassem; n2o me atreverei a opor uma outra hipótese, e
é que para salvar a disciplina do Exército poderão ter sido modificadas. Confio
muito na honestidade do nobre Ministro para admitir tallúpótese, e, portanto, não
insisto nesta observação. Iv1as o certo f qüe da relutância que o nobre Ministro opôs
à publicação dessas partes oficiais, combinadas com a asseveração de que todas foram publicadas pode alguém mais mali.::ioso do que eu - que confio na palavra do

1087

nobre Ministro - acreditar que as participações oficiais agora publicadas não são
exatamente aquelas que o nobre Ministro temia que insubordinassem o Exército.
Eu tenho aqui por extenso copiadas do Jornal do Commercio de 25 de
dezembro as palavras de Gurjão, que o nobre Ministro parece contestar:
"O Brigadeiro Gurjão, vendo a sua Divisão ceder ao ímpeto dos paraguaios,
não pôde conter-se; desembainhando sua espada correu para a frente exclamando Vejam como morre um General!·- Daí saiu ferido para morrer pouco depois."
- Entretanto, Gurjão deu sua parte e dela não consta o fato a que tenho
aludido, mas essa omissão não prova senão o patriotismo, a grandeza de alma daquele distinto General (apoiados); apesar de que parte de sua Brigada cedesse diante do inimigo, ele ainda sacrificado por essa deplorável circunstância, morreu honrando seus soldados, a sua Divisão. (Apoiados.)
O Jornal do Commercio do dia 25 de dezembro é o mesmo que refere o
fato que já aqui asseverei e que me parece de muita importância, isto é, que os paraguaios saíram de Lamas a 2 e 3 de dezembro, nos dias 2 e 3, e que nós os estávamos observando de Villeta;· quando eles nos tomaram a dianteira, caminhando para
Itororó.
As observações, que acabei de fazer a respeito da retirada da Cavalaria, do
choque entre a nossa Cavalaria e nossa Infantaria, do atropelo das nossas Forças na
ponte de Itororó,tudo está confirmado em algumas das partes publicadas. Por exemplo, o Comandante do Primeiro Corpo do Exército no combate de 6 de dezembro,
o General Jacintho Machado, diz (lendo):
''Às 9 horas recebeu ordem para vir ocupar a posição em que se achava engajado o combate do Segundo Corpo do Exército que já tinha sido
várias vezes repelido pelo inimigo na ponte de Itororó."
Já me referi ao distinto General Gmjão que comandava a Primeira Divisão do Segundo Corpo; ele refere como se achou em frente da ponte embaraçado de
prosseguir, pela Força ·amontoada diante de sua Divisão; refere como foram feridos,
nessa ocasião, diversos oficiais e o próprio comandante da Divisão.
A Segunda Brigada Miranda Reis que tão heróicos sacrifícios tinha de fazer
e tanta glória conquistar em 21, teve ordem de ficar na retaguarda no dia 6 guardan·
do a estrada.
A Brigada Hermes da Fonseca formava a cauda da Divisão. Aí mesmo muito sofreu; e a parte oficial que o seu comandante deu vem acompanhada de outras
muito importantes dos diversos Corpos que compunham a Brigada.
"O 389, diz o Coronel Hermes, duas vezes sofreu carga de cavalaria
inimiga, tendo perdido o major e logo depois o comandante em diversas
cargas de cavalaria inimiga, e estando já muito fracionado reuniram·
se as praças restantes a·outros corpos, ou procuraram a proteção deles".
"O 329 de voluntários da pátria fazia recuar o inimigo, quando este
recebendo talvez novos reforços de Infantaria e Cavalaria teve o batalhão de concentrar-se pelo lado da ponte".
Quinta Divisão, Coronel Bethzebé. Comemorarei especialmente esta participação, porque muito sensatamente este distinto oficial assinala a tdste escolha do
campo de batalha: (Lê.)
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"Quinta Divisão (Bethzebé) - Não comemora os ::tcontecimentos do
dia, porque o General presenciou (observa sensatamente) as grandes
dificuldades da passagem de uma ponte em combate; nas circunstâncias
inerentes ao desenvolvimento, era apertado o terreno, com a carga da
Cavalaria inimiga que pelo flanco direito procurava cortar-nos a retaguarda."
O valente Coronel Francisco Lourenço de Araújo, Comandante de uma das
brigadas faz assim a sua participação:
"Depois de haver transposto a ponte notei que o restante da coluna
aparecia, e para verificar a causa voltei e encontrei o restante do 429,
469 e 549 sem poderem seguir pela obstrução da ponte, que estava
ocupada pela Infantaria e Cavalaria que se retiravam, e refere que o
General-em-Chefe desembainhando a espada radiante pretendia avançar
na frente daquela brigada".
Note-se a dificuldade da Brigada do Coronel Francisco Lourenço sem poder avançar, ficando a maior parte dos Corpos aquém da ponte, que estava obstruída pelos cadáveres e pela ·Infantaria e Cavalaria nossa que se retiravam, e estavam
amontoadas SQbre a ponte.
O "Comandante do Batalhão (Felizardo- Cabral) diz que tendo ord~ de
avançar (lendo) "para além da ponte engajou o fogo mas teve de retroceder por
causa da nossa cavalaria que se retirava. Diz que depois avançou e carregou de novo,
fazendo-a (a nossa Cavalaria) retirar em debandada! E que avançando depois a Cavalaria inimiga sobre os nossos flancos fê-la retroceder derrotada completamente."
O Comandante do 239 de Voluntários diz que "passou a ponte às 7 horas
da manhã, quando o inimigo reforçado com Cavalaria e Infantaria carregava sobre
nossas linhas, já enfraquecidas. O inimigo, diz este Comandante, retirou-se ao meiodia".
Batalhão n9 41 de Voluntários da Pátria (Cavalcanti de Araújo) - Este
Corpo, depois de haver passado a ponte, fez alto em conseqüência de estar a ponte
amontoada de cadáveres .e Forças nossas de Infantaria e Cavalaria que retrocediam,
sendo aí machucados por uns cavalos. A uma quadra fez alto a Brigada em razão
dos muitos obstáculos que se antepunham à sua marcha, como fossem: cadáveres,
Artilharia, Cavalaria, e tropa agrupada, que se retiravam pelos flancos achando-se
para fora da ponte, em fogo, unicamente o 519 de Voluntários da Pátria, até que ao
toque da 9~ Brigada avançaram em acelerado atropelo o 419 e 429 de Vqluntários,
ficando firme o 469 que lutava ainda com Forças de Cavalaria nossas que se retiravam e logo que a sua frente ficou desembaraçada avançou.
O 51 C? de Voluntários (Manoel Gonçalves da Cunha) era a cauda da coluna
de ataque no sanguinolento combate de 6 do corrente, quando na estreita estrada
que ía ter à ponte disputada pelo inimigo, teve a Brigada de sustentar o ímpeto das
forças inimigas, que a todo custo e apesar do valor das forças da nossa vanguarda,
pretendiam retomar a referida ponte. Os Corpos da Nona Brigada compreenderam o
seu dever em tão crítica circunstância; o 419 e 429 que constituíam a testa da Brigada, embaraçados além da ponte em sua colocação pela nossa Cavalaria que se retirava sobre a mesma ponte necessário foi avançar o 469 e servir de apoio contra a
Cavalaria.
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De maneira que eram Forças brasileiras que íam dar reforço à Força brasileira para poder resistir ao choque da nossa Cavalaria que se retirava!
Eu podia ainda fazer outras citações para provar com as participações oficiais publicadas, quanto foi infeliz o plano do combate do dia 6 de dezembro de
1868, ainda mesmo dada a hipótese de que no dia 5, como assevera o nobre Ministro, o ex-General-em-Chefe, efetivamente o inimigo já estivesse ocupando a ponte
de ltororó, do que tenho razão para duvidar.
Mas no dia seguinte ao desta jornada (é o Diário das operações que fala) os
Exércitos tiveram de reunir-se na capela de Ipané; suprimiram-se 5 Corpos de
Voluntários da Pátria. O General não se achou habilitado para prosseguir com as
Forças que tinha contra o inimigo que não estava longe; foi ao porto do Ipané apelar para a heróica Cavalaria do Rio Grande e trouxe a Brigada de 2.500 homens do
Barão do Triunfo, e 900 de Menna Barreto; preparou-se até o dia 11, e ainda os
5.000 restantes paraguaios que se tinham retirado de Itororó estiveram em combate
em Avaí. Foi uma vitória assinalada; não há questão. Infelizmente não pode ensoberbecer a soldados tão valentes como são os nossos, a oficiais tão distintos como os
oficiais brasileiros, porque estavam sem campo raso, tínhamos alguns 4.000 homens
da Cavalaria do Rio Grande, éramos um Exército de 20.000 homens contra 5.000
paraguaios que foram esmagados.
Deu-se uma circunstância muito curiosa nesta batalha: dizem as participações oficiais que só 200 paraguaios dali escaparam; referiu o nobre ex-General-em
Chefe, em carta ao nobre Ministro que o Comandante da Força inimiga, o general
Caballero, ali falecera, e tanto que Frei Fidélis o havia ouvido de confissão antes de
falecer. No entanto, passados tempos, nós soubemos por todas as participações oficiais posteriores que Caballero lá está vivo ou se morreu foi agora recentemente;
tem comandado diversas ações. Está claro que o nobre ex-General-em-Chefe podia
ter sido enganado; era impossível que intencionalmente quisesse referir uma inexatidão desta ordem ao Governo. Aliás o que conta Thompson, coincidindo com o
fato da existência, a não se poder duvidar, de Caballero, é muito curioso. Diz o escritor que Caballero sofreu um golpe que o prostrou do cavalo, entre outros feridos
e alguns mortos; que se aproximou um soldado dele e tirou-lhe as esporas e a farda
e ele fingiu-se morto.
Apesar de não ser dos que acreditam mais em frades, é possível que seja
respeitável o depoimento de Frei Fídélis de que ele aproximando-se do moribundo
o ouvisse de confissão. Mas o que é certo é que Caballero, segundo diz Thompson,
despojado das esporas e da farda, lá se deixou ficar entre os mortos e feridos; e no
momento em que no campo da batalha se fez mais silêncio, e teve por si as sombras
da noite, levantou-se o distinto paraguaio (é impossível recusar-lhe o título), e
acompanhado por muitos desses supostos mortos e feridos foi apresentar-se a Lopez na manhã do dia 12, diz Thompson que com 150 homens. E acrescenta que os
brasileiros tiveram tão pouco cuidado dos seus prisioneiros que além daqueles
150, grande número dos prisioneiros que fizeram no dia 11, no dia seguinte estavam nas fileiras do Ditador. Cuido que isto depõe muito contra a previdência do
General-em-Chefe, por que as Forças que por assim dizer mandou de presente a Lopez, no dia 21 especialmente, grande estrago fizeram nos brasileiros.
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Sr. Presidente, eu desejava prosseguir acompanhando o nobre Generalem,Chefe no combate de 21, no das Lomas Valentinas; pretendia explicar como é
que Lopez pôde retirar-se para Cerro Leon como pôde formar novo Exército e praticar tudo quanto tem feito até agora; porém, a hora está adiantada, cabe-me ainda
outra vez de falar, por conseqüência, eu me reservo para continuar esta peregrinação. Espero fazê-lo depois de publicados o mapa e a planta do terreno em que se
deram os combates de dezembro,sobre que discutíu e raciocinou o nobre Senador
por Goiás, e que devem trazer muita luz e esclarecer-me acerca de muitos fatos
que para mim precisam de explicação. Para ser esclarecido foi que pedi ao nobre Ministro da Guerra ontem, quando argumentou aqui com um mapa, e mostrou de longe, que me fizesse o favor de confiar-me esse mapa. Mas V.Exa. sabe que o nobre
Ministro somente ouve, quando quer; por conseqüência não atendeu ao meu pedido. Não tive conhecimento do mapa de S.Exa.; por isso espero a publicação do outro que o nobre Senador por Goiás afirmou que será estampado juntamente com o
seu discurso para progredir nestas observações. E porque todas elas, e a situação geral das coisas, e os desacertos do Ministério me aconselham a prosseguir no meu
precedente de votar co9-tra toda e qualquer Força que peça o nobre Ministro, voto
contra o projeto de fixação de forç_as de terra..
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Quadro a óleo representando a casa em que nasceu Teófilo Ottoni, no Serro (Minas Gerais).
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Outro aspecto da casa em que nasceu Teófilo Ottoni, vendo-se ao lado a Igreja
do Senhor de Matozinhos. Quadro de A. Schirmer.
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FOTOCÓPIA DA SENTINELA DO SERRO
(In R evista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, número comemorativo
do Primeiro Centenário da Imprensa Periódica no Brasil, 1908).

Teófilo Ottoni, visto por Santa Rosa. (Alusão ao galope de Teófilo Ottoni, ao se dirigir a Minas, para se incorp orar
à Revolução de 1842).

O Luzia. Teófilo Ottoni ao tempo da Revolução de 1842. (Litografia da
Oficina Heatone Rensburg, 1844).
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Teófilo Ott01ú em 1861 . (Litografia de S. A. Sisson) .
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Teóflio Ottoni em 1861. (Notar o lenço branco e a legenda famosa: Dilectus
populo, libertatisque sacerdos). Litografia de S. A. Sisson. (In Galeria dos
Brasileiros ilustres).
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Estátua de Teófllo Ottoni, com a legenda famosa. Inaugurada a 7 de setembro de 1953, na Praça Tiradentes da cidade de Teófilo Ottoni.
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Panteón e estátua de 1eófilo Ottoni no jardim da Praça Tiradentes, na cidade de Teófilo Ottoni.
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Correa de Oliveira ver Andrade, João
r"..lfredo Correa de Oliveira e
Correia, José de Sousa, 20
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Correio Mercantil, jornal, 64, 66, 480,
508,543,710,741,813,851,1071
Costa, Antônio Dias da, 546, 550
Costa, Antônio José da, 679, 680
Costa, Cláudio Manuel da, 16
Costa, Fonseca, 1017, 1024
Costa, Vieira da, 693,694
Cotegipe, Barão de ver Wanderlei, João
Maurício Cavalcante da Rocha
Cousin, 534
Coytinho, Aureliano de Sousa e Oliveira,
Visconde de Sepetiba, 38, 39, 40,
539,540,570,734,825,826,1054
Aparte, 242, 243, 244, 259, 260
Coutinho, Joaquim Mariano de Azevedo,
133
Coutinho, Luís Pereira da Nóbrega de
Sousa, 538
Cruz, José Dias da, 211
Cu biere, 1073
Cunha, Arnbrosino Leitão da, 474,514
Aparte, 452, 507, 514
Cunha, Antônio Gonçalves Barbosa da,
449,490
Aparte,449,492,528,557
Cunha, Euclides da, 24, 25, 58, 67, 69,
76,79
Cunha, Francisco João Carneiro da, 36,
732
Aparte, 373,410, 417,418, 427,
428, 430, 431
Cunha, João Vieira Machado da, 518
Cunha, Joaquim Jerônimo Fernandes
da, 1051
Cunha, José Feliciano Pinto Coelho da,
Barão de Cocais, 33, 40, 46, 47, 48,
49, 52
Cunha, José Joaquim Alves da, 517
Cunha, José Pedro dos Reis Carneiro da,
419
Cunha, José Vieira Machado, 517
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Cunha, Manuel Gonçalves de, 1089
Cunha, Manuel Joaquim Carneiro da,
731
Cunha,Ten., 105,106

D
Damasceno, Manuel Joaquim, 470
Dantas, Manuel Pinto de Sousa, 811
Aparte, 724, 727, 728, 731, 732,
733, 757, 758, 814, 830, 831, 833,
835, 904, 931, 932, 971, 972, 977,
979
Decases, 264, 265, 266, 267, 289
Delolme, 44
Despertador, jornal, 197, 264, 3 09
Deus, Manuel Francisco de, 420
Diamantina, Barão de, 4 75, 4 76
Diário do Grão-Pará, jornal, 455, 456,
474
Diário do Rio de Janeiro,jornal, 64, 67,
71, 113, 114, 395, 1035, 1053,
1071
Diário de S. Paulo, jornal, 1052
Dias, Custódio José, 766
Dias, Roque de Sousa, 766
Doce, João José Valente, 470
Duarte, Gen., 866, 870, 875, 877, 894,
903, 1013
Duarte, Marcelino Pinto Ribeiro, 903
Aparte, 103
Dugraty, 985
Dupin, 289, 298
E
Elias, ver Carvalho, Elias Pinto de
Erasmo, 1071
Espínola, Antônio de Sousa
Aparte, 636
Espírito Santo, 188, 199, 200

Estigarribia, João la Cruz, 856,864,865,
866, 868, 869, 870, 872, 875, 877,
891, 899, 900, 901, 903, 944, 945,
1013, 1028
Eu, Conde d', 986, 1041

F
F. Otaviano ver Rosa, Francisco Otaviano de Almeida
Fábio, 78, 863
Fábio Máximo, 988
Fábio Máximo, Cunctator, 114
Fabrício, 878
Farnese, Flávio, 64, 79
Faustino I, 799
Feijó, Diogo Antônio, 618, 739
Fernandes, Cel. ver Lima, Antônio Fer!nandes
Fernandes, José Custódio, 518
Ferrão, Alexandre Gomes de Argola,
Visconde de Itaparica, 881 , 8 8 2,
883, 995, 996, 997, 1012, 1083,
1085, 1086
Ferrás, Ângelo Munis da Silva, 570,
598, 73~ 867, 876, 884, 885, 893,
902,947,950,955,961,966,1058
Ferrás, Luís Pedreira do Couto, 571,
583,651,698
Aparte, 574, 606
Ferreira, Antônio Pedro da Costa, Barão
de Pindaré, 33, 328, 988, 989
Ferreira, Bráulio Costa, 1014
Ferreira, Cipriano da Costa, 902
Ferreira, Luís José, 1078
Ferreira, Odorico Costa, 1O14
Fidelis, Cel., 839
Fidelis, Frei, 1090
Figueiredo, Antônio Paulino de, 460
Figueiredo, José Bento da Cunha, 783

Filinto, 1062
Filipe II, 34, 166
Filipe da Macedônia, 988
Firmino ver Silva, Firmino Rodrigues
Fleury, A. C. de Pádua, 869
Flores, Venâncio, 815, 816, 819, 820,
835, 836, 838, 839, 856, 857, 860,
863, 865, 868, 869, 870, 873, 875,
876, 883, 893, 895, 900, 903, 943,
944, 1013
Fonseca, Hermes da, 1088
Fonseca, Higino Cardoso da, 551
Fonseca, José Manuel da, 733
Fontes, Cel., 897, 945, 953, 956
Formião, 1075, 1076
Fouché, 836
Fox, 1056
Franca, 428
Fránça, Ernesto Ferreira, 733
França, Sousa, 272
Franco, Afonso Arinos de Melo, 80
Franco, Bernardo de Sousa, 77, 733
Aparte, 144, 145, 147, 148, 745,
825, 826, 827, 828, 831, 842, 844,
847, 852, 911, 915, 916, 925, 934,
935, 936, 938, 939, 940, 975, 1013,
1045, 1086
Franco, Manuel de Melo, 52, 436, 437,
622
Aparte, 561, 654
Frankberg, 606
Franklin, Benjamin, 22, 26, 264, 283,
573
Frederico li, 808
Freitas, Leopoldino Joaquim de, 958
Frias, Brig., 983
F róis, Pe., 430
Fuão,291
Fu1ton, 707
Furtado, Francisco José, 75, 76, 77
Aparte, 984, 1037
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G

Gonçalves, Bento ver Silva, Bento Gonçalves da
Galateri, Gabriel, 531
Gonçalves, José Tomás, 1002, 1003,
Gales, Prlncipe de, 290
1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Gallatin, 707
Gonzaga, João Marcelino de Sousa, 858,
Galvão, Inocêncio da Rocha, 1 12, 190,
862, 869, 870, 885, 886, 887, 889,
244,672,777,1069
890, 896, 897, 898, 899, 900, 903,
Aparte, 190
946,947,953,954,956
Gama, Agostinho Luís àa, 76 7, 768
Gould, 991, 1012, 1014, 1015, 1016.
Gama, Amaro Vitorino da, 420
1022, 1023, 1024
Gama, Antônio Pinto Chichorro da, 77, Gouvêa, Francisco Inácio de Sousa, 421,
424,425
826
Gama, Lopes, 167
Gouveia, Pedro Bandeira de, 79
Gctma, Manuel Jacinto Nogueira da, Goyo, Gen., 893
Conde de Baependi, 604
Grant, Gert., 1050
Aparte, 522
Greenfel, 84 7
Gama, Nicolau Nogueira Vale da, 604, Greenville, 284, 534, 535, 536, 1059
Gross, 604
651
Guazzinelli, José, 649
Gand, 1073
Ganns, Cláudio, 34
Guimarães, Bernardo, 79
Garibaldi, Giuseppe, 845,847, 945
Guimarães, J. Costa, 73
Guizot, 794, 1073
Gelly y Obes, Gen.. 995, 996, 997
Giporok, Cacique, 56
Gurjão, 1086, 1088
Giró, Francisco, 81 7
Givré, Demousseux, 289
H
Glaber, 582, 583
Gladstone, 1010, 1044
Halfeld, Fernando, 697, 698, 699, 979
Godói, 756
Hart, Charles Frederick, 57
Godói, Antônio Tomás de, 52, 77
Hedelbrando ver Lisboa, Hedelbrando
Góes, 689
Augusto Nunes
Goethe, 37
Henrique, Manuel Lobo de Miranda,
Goldshimith, 851
420
Gomes, André, 390
Henrique IV, 70, 1019
Gomes, João Luís, 959
Henriques, Antônio José, 492, 499
Gomes, José Cândido, 64 7
Herculano, Alexandre, 60
Gomes, Manuel Cardoso, 454,455,464, Herrera y Obes, Manuel, 837
465,469,473
Herval, Visconde e Marquês de ver OsóGomes, Servando, 244, 890
rio, Manuel Luís
Gonçalves, Antônio José, 243
Heymann, 603
Gonçalves, Antônio Marcelino Nunes, Hipócratcs, 298
Hoeusser, 567
811
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Holanda Cavalcante ver Albuquerque,
Antônio Francisco de Paula e Holanda Cavalcante, Visconde de Albuquerque
Holtzsendorf, 580
Honório Hermeto ver Leão, Honório
Hermeto Carneiro, Marquês de Paraná
Hoppe, 631
Horácio, 1076
Horn, M., 580

Inácio, Joaquim José, Visconde de
.Jnhaúma, 1082
Independente, jornal, 23,416
Inhaúma, Visconde de ver Inácio, J oaquim José
Inhome, Cacique, 56
Itaboraí, Visconde de ver Torres, Joaquim José Rodrigues
Itacolomi, jornal, 5O
Itaparica, Visconde de ver Ferrão, Alexandre Gomes de Argolo
Itaúna, Barão de ver Monteiro, Cândido
Borges

João VI, 17, 18, 42, 43, 253, 254
João Paulo, 228,229,230,231,241
Jobim, José Martins da Cruz, 900
Aparte, 834, 838, 839, 844, 845,
846, 847, 848, 849, 850, 853, 858,
864,872,875,902,935,1006
Jorge III, 533,534, 535, 1056
Jornal do Amazonas, jornal, 4 73
Jornal do Comércio, jornal, 35, 105,
112, 122, 140, 171, 186, 188,200,
209, 214, 273, 305, 306, 307, 308,
309, 327, 375, 420, 436, 545, 710,
730, 732, 733, 734, 745, 757, 760,
770, 806, 820, 821, 944, 945, 992,
997, 1003, 1014, 1016, 1025, 1026,
1027, 1033, 1042, 1060, 1086,
1088
José Bento, 33
José Bonifácio ver Silva, José Bonifácio
de Andrada e
José Bonifácio, o Moço, ver Silva, José
Bonifácio de Andrada e, o Moço
José Feliciano ver Cunha, José Feliciano Pinto Coelho da
José Mariano ver Cavalcante, José Mariano de Albuquerque
Juarez, 799
Juba,987

J
Jacinto, Jerônimo, 243
Jacques II, 535
Jacuí, Barão de, 844, 845, 846, 863,
864, 875, 880, 881, 882, 883, 897,
947,953,954,955,956
Januária, Princesa, 171, 638
Jardim, 424
Jefferson, Thomas, 22, 23, 26, 30, 34,
37,45,55,61,629, 707,1050
Jequitinhonha, Visconde de ver Montezuma, Francisco Gê Acayaba de

K
Kant, 33
Kenny, 758, 759
Krakatan, Cacique, 56

L
Labatut, 357
Laboulaye, 788, 790, 1062
Lacé, 189
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Lacerda, Manuel Inácio Cavalcante de,
Barão Pirapama, 733, 880
Aparte, 721, 735
Lachmund, F. A., 591, 594, 595, 596
Laet, Carlos de, 79
Lage, Mariano Procópio Ferreira
Aparte, 703,705, 714
Lages, Conde de ver Carvalho, João
Vieira de
Lallemant, Roberto Avé, 582, 590, 591,
592, 593, 594, 595, 596, 597, 598,
600, 601, 602, 603, 604, 605, 606,
651,652
Larnare, Joaquim Raimundo de, 771,
772
Larnartine, 435,851
Lamas, Gen., 890
Lannes, 1075, 1085
Leal, Filipe José Pereira, 1016
Leão, Félix Vicente de, 463,468,470
Leão, Honório Hermeto Carneiro, Marquês de Paraná, 30, 33, 34, 35, 42,
58, 135, 233, 238, 249, 252, 254,
269, 354, 505, 559, 730, 734, 949,
1053, 1054
Aparte, 36, 41, 42, 43, 44, 112, 123,
126, 127, 128, 130, 131, 135, 136,
142, 183, 188, 192, 193, 194, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 233, 239,
240, 242, 243, 245, 246, 247, 248,
250, 251, 252, 253, 254, 256, 257,
258,268,269,294,359,360
Leão, Joaquim Antão Fernandes, 52,
570,578,583,748,752,754
Leão, José Vicente de, 463,468,470
Leão, Lopes de, 522
Lecor, Gen., 874
Ledo, Joaquim Gonçalves, 538
Leite, Nicolau Rodrigues dos Santos
França, 1066
Aparte, 445
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Leite, Pedro de Alcântara Cerqueira,
756, 1064
Leite, Venceslau Joaquim Alves, 956,
957,959
Leme, Ana Felizarda Pais, 16
Leme, Pais, 596
Leopoldo, 357,390
Leopoldo ver Lima, Leopoldo Augusto
da Câmara
Lerina,Maj., 894
Lessa, Flarnindo Antônio do Nascimento
Aparte, 449
Leverger, Augusto-, Barão de Melgaço,
999
Liberal, jornal, 460, 461
Lima, Álvaro Tibério de Moncorvo
Aparte, 654
Lima, Antônio Fernandes, 846, 863,
875, 878, 888, 892, 897, 899, 904,
905' 906, 946
Lima, Fernando Lázaro de, 680
Lima, Francisco José de, 552
Lima, Francisco Xavier Pinto
Aparte, 515
Lima, Gen., Barão de Barra Grande, 274,
292
Lima, Leopoldo Augusto da Câmara,
309, 310
Lima, Pedro de Araújo, Visconde e
Marquês de Olinda, 30, 32, 36, 38,
53, 58, 66, 68, 69, 74, 75, 76, 77,
167, 439, 445, 505, 509, 579, 592,
669, 741, 742, 743, 744, 749, 765,
769, 782, 783, 784, 806, 810, 812,
840,893,921,1037
Linch, 1026, 1079
Lisboa, Hedelbrando Augusto Nunes,
461,463,466,472,473
Lisboa, Joaquim Marques, Visconde de
Tamandaré, 530, 796,819,851, 856,
857,871,876,877,879,893,894

Lisboa, Venâncio, 733
Livramento, João Rodrigues do, 551
Lobato, 462
Loba to, João Evangelista de Negreiros
Smão,559,668, 1037
Lobo, Arrtérico, 79
Lobo, Antônio Mariano de Sousa, 186
Lobo, Aristides, 64, 77, 79
Lobo, Francisco de Paula Silveira, 77,
515
Aparte, 448, 503, 511, 516, 522,
533,558,559,560,982,989,1040,
1045, 1074, 1076
Lobo, Roberto Jorge Haddock, 765
Lopes Neto, Filipe, 732
López, Francisco Solano, 835, 836,
844, 858, 985' 986, 989, 990, 991'
992, 993, 994, 995, 997, 998, 999,
1000, 1001, 1003, 1004, 1008, 1011'
1013, 1014,1015,1016,1017,1018,
1019, 1020,1023,1024, 1025, 1026,
1027, 1028,1029, 1043, 1057, 1060,
1074, 1077,1078,1079, 1080, 1081,
1082, 1090, 1091
Loureiro, Miguel Francisco, 4 70
Lúcio Floro, 98 7
Lucrécio, 990
Ludovico, 15
Luís XIV, 121, 846
Luís XVI, 1050
Luís XVIII, 45, 258, 266, 267, 818,
836,838
Luís Filipe, 124, 794, 797
Luís Napoleão, 818

M
Macaé, Visconde de ver Torres, José
Carlos Pereira de Almeida
Macaulay, 533
Macedo, Joaquim Manuel de, 17, 805

Macedo, Sérgio Teixeira de, 515, 525,
528,545,571,589,628
Aparte, 504, 505, 507, 512, 514,
515, 526, 530, 531, 532, 535, 536,
537, 538, 544, 545, 546, 547, 568,
574, 575, 576, 589, 591, 594, 596,
632,634,676,677,685,694
Machado, Alexandre Francisco de
Seixas, 419,420
Machado, Antônio Cândido da Cruz,
702
Aparte, 475, 476, 477, 478, 479,
480, 481, 482, 638, 643, 644, 645,
700, 701, 704, 705, 713
Machado, Fernando, 1085, 1086
Machado, Jacinto, 1088
Machado, Joaquim Alves, 51 7
Machado, Joaquim Nunes, 372, 432,
433, 732, 733
Aparte, 297, 362, 401, 409, 410,
411, 440, 444, 446
Machado, José Gomes Pinheiro, 946
Maciel, Antônio Nunes, 850
Maciel, Luís Inácio de Oliveira, 1063
Mac Gregor, Mauá, 915
Madeira, Joaquim Pinto, 175, 285, 338,
340, 1062, 1063
Madureira, Casimiro de Serra, 702
Aparte, 714
Madureira, Justiniano Batista, 448
Magalhães, 357
Magalhães, Basílio de, 60, 61, 82
Magalhães, Frartcisco de Paula Coelho
de, 19
Magalhães, João José de Moura
Aparte, 139, 140, 149, 150, 152,
153, 155, 156, 161, 162, 163,298
Magalhães, Joaquim Antônio de, 200
Magalhães, José Antônio de, 414
Magalhães, José Vieira Couto de, 1001
Mma, José Joaquim da, 22
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Maia, Manuel Caetano, 17
Maiorista, jornal, 230
Mamoré, José Feliciano Bueno, 594,
595
Manhães, Eduardo José, 518
Maquiavel, 26, 32
Maria II, 187
Marinho, Joaquim Saldanha, 64, 65, 69,
77,79,576
Aparte, 450, 535, 615, 654, 658,
665, 667, 713
Marinho, José Antônio, 33, 40, 46, 49,
52, 1066
Aparte, 134, 135, 207, 227, 253,
258,282,294,377,414,426
Mário, 986
Martim Francisco ver Andrada, Martim
Francisco Ribeiro de
Martineau, 594, 595
Martinez, Cel., 993
Martins, Bento, 863
Martins, Francisco Gonçalves, Barão de
São Lourenço, 733, 978
Aparte, 933, 971, 972, 974, 975,
976,977,978,979
Martins, Francisco de Sousa, 112, 127,
128, 129, 182,233,345
Aparte, 180, 181, 182, 222, 226,
227, 231, 287, 304, 345, 354, 381,
382, 383
Martins, Gaspar Silveira, 77, 1072
Martins, Rocha, 1083
Martins, Romualdo Antônio, 461
Martius, 630
Mascarenhas, José de Assis, 733
Aparte, 345
Mascarenhas, Luís de Assis, 692
Mascarenhas, Manuel de Assis, 727, 733,
781,802
Aparte, 727, 733, 757, 758, 759,
760, 761, 762, 763, 780, 781, 787,
788,941
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Mastermann, 989, 992, 1043
Matos, José Mariano de, 1035
Mauá, Barão de ver Sousa, Iríneu Evangelista de
Maximiliano I, 799, 800, 818
Medeiros, Davi, 892
Medeiros, João Ernesto Víriato de
Aparte,533,538,637,693,695
Medeiros, Joaquim da Silva, 420
Medina, Gen., 890
Meira, Olinto José, 468,469
Meireles, Antônio de Azevedo, 460, 461
Meireles, Manuel de Azevedo, 461
Meireles, Raimundo de Azevedo, 461
Mek-Mek, Cacique, 56
Melbourne, 95
Melgaço, Barão de ver Leverger, Augusto
Melo, 103, 106
Melo, Jerônimo Martiniano Figueira de
Aparte, 338, 339, 340
Melo, João Tavares de, 420
Melo, Manuel Felizardo de Sousa e, 429,
508, 509, 510, 527, 528, 529, 539,
569,589,592,593,733
Melo, Procópio Gomes de, 954
Melo, Sebastião José de Carvalho e, Marquês de Pombal, 931
Melo, Urbano Sabino Pessoa de, 52, 77,
732, 733, 736, 1066
Aparte, 387
Mendes, João, 538
Mendonça, Manuel Inácio de Carvalho
Aparte, 336
Mendonça, Salvador de, 64, 79
Meneses, 102
Meneses, José Augusto César de, 51
Meusebach, Barão de, 589, 601, 602,
603' 604, 605
Miguel, D., 1076
Mindelo, Luís Gregório de Araújo, 4 73
Minúcio, 988

Mirabeau, 78
Miranda, Antônio Henrique de, 4 71
Mitre, Bartolomeu, 853, 856, 857, 858,
859, 860, 863, 890, 893, 900, 903,
936, 990, 1011, 1014, 1015, 1022,
1023, 1025
Mitridates, 987
Moderado,jomal, 745
Moers, 604
Molé, 124
Montalembert, 1039
Monte Alegre, Marquês de ver Carvalho,
José da Costa
Monteiro, Antônio da Costa Rego
Aparte, 265
Monteiro, Antôn~o Peregrino Maciel, 30,
268,275,427
Aparte, 268, 269, 276, 278, 281,
287, 288, 290, 291, 293, 296, 298,
428, 429, 430
Monteiro, Bernardo, 50
Monteiro, Cândido Borges, Barão de
Itaúna, 554, 560, 599,601, 1065
Monteiro, José Mariano Pinto, 50
Montezuma, Francisco Gê Acayaba de,
Visconde de f equitinhonha, 31, 33,
40, 126, 337, 406, 407, 506, 534,
822
Aparte, 776, 806, 818, 822, 824,
829, 830, 832, 833, 836, 843, 846,
847,850,851,1013
Morais, Francisco Pantoja, ·4 70
Moreira, Francisco Inácio de Carvalho,
Barão de Penedo, 632, 938, 939,
940
Aparte, 442
Moreira, Fuão, 549,552
Moreira, José Lopes Faria, 551
Moreno, Gen., 890
Morgenstem, 56, 631
Morris, 707

Moscova, Principe de ver Nei, Principe
de Mascava
Mota, Artur Silveira da, 990
Mota, Frutuoso Luís da, 408
Mota, J. C. T. da, 783
Mo ta, Joaquim Inácio Silveira da, 77,
990
Aparte, 679, 718, 719, 723, 726,
727, 728, 731, 732, 734, 735, 736,
737, 738, 739, 740, 747, 748, 749,
750, 752, 754, 755, 757, 758, 759,
773, 774, 775, 776, 777, 780, 781,
782, 783, 784, 785, 786, 787, 788,
789, 790, 791, 793, 794, 811, 812,
813, 817, 837, 995, 1009, 1019,
1030,1038,1041, 1042, 1044, 1045,
1052, 1069
Mota, Vicente Pires da, 783
Moura, 546, 547
Moura, José Bernardino de, 745
Moura, José Francisco de, 959, 962
Moura, José Joaquim de, 51 7
Munhoz,815,818,821,844,848,897
Murat, Joaquim, 1018
Muritiba, Barão de ver Tosta, Manuel
Vieira

N
Nabuco, Joaquim ver Araújo, Joaquim
Aurélio Barreto Nabuco de
Nandisovi, Gen., 945
Napier, Gen., 1011, 1025
Napoleão I, 78,138,274,304,308,309,
707,987,988,1018,1075,1085
Napoleão 11, 836
Napoleão III, 794
Nascimento, 130
Nascimento, Aires do, 689
Navarro ver Abreu, Antônio Navarro de
Nébias, Joaquim Otávio, 731, 732
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Aparte, 486, 487, 490, 492, 493,
494, 495, 497, 500, 509, 527, 528,
529,687,688,690
Nei, Prz'ncipe de Mascava, 274, 1085
Nelson, Alm., 851
Nereré, Cacique. 56
Neri, Filipe, 23 2
Nero, 311
Neto, Gen., 191, 848, 849, 850, 851,
892, 1086
Neuville, Hyde de, 44, 258
Neves. Antônio Ildefonso de Andrade,
961
Neves, Joaquim Mendes, 4 70
Neves, José Joaquim de Andrade, Barão
do ·rriunfo, l 028, l 081, l 090
Newied, Prz'ncipe de, 631
Newton, Jsac, 284
Nicolau, Czar, 1044
Nie derauer, Cel., l 083
Niemeyer, Conrado Jacó de, 339
Ninkate, Cacique, 56
Nóbrega, ver Coutinho, Luís Pereira da
Nóbrega de Sousa
Nunes, Ângelo, 230, 231
Nunes, Sebastião Machado, 587, 590,
591,602,733

o
Olinda, Visconde e Marquês de ver Lima,
Pedro de Araújo
Oliveira, Jesuíno Manuel de, 467
Oliveira, José Antônio de, 551
Oliveira, Luís José de Melo e, Barão do
Rio Claro, 493
Oliveira, Saturnino de Sousa e, 52, 190,
211,231,243
Oliveira, Vicente de, 460
Oliveira, Vítor de, 668
Onofre, 267, 268
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Opímã0 L;beral, jornal, 77
0Ielhas, Fuâo, 291, 554
Oribe, Manuel, 229, 816, 817, 983
Orleans, Duque de, 836
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