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APRESENTAÇÃO 

CoM A SÉRIE DE PUBLICAÇÕES "Perfis Parlamentares" tenciona a 
Câmara dos Deputados reavivar, no cenário brasileiro, com funda
mento na ação parlamentar de alguns de seus mais ilustres membros, 
o que tem sido, ao longo de mais de 150 anos, a contribuição do 
Poder Legislativo, acentuadamente a desta Casa do Congresso Na
cional, na vida política, social e econômica do País. 

Reunindo discursos selecionados de figuras que nesta Casa se te
nham destacado por serviços prestados ao País e ao Poder Legisla
tivo, por sua participação e influência no esclarecimento e solução 
de problemas nacionais, ou ainda por outros aspectos que hajam 
distinguido esses representantes do povo brasileiro como personali
dades excepcionais de npssa História e de nossa cultura, os "Perfis 
Parlamentares" irão por certo fazer com que as novas gerações se 
apercebam melhor do papel que, como instituição, cabe ao Legislativo 
desempenhar. 

O ponto de referência será principalmente o da personalidade 
parlamentar, ou seja, o do legislador. Ao lado da dimensão pessoal, 
a dimensão histórica, nesta necessariamente refletida aquela, como é 
o caso de vultos da estatura de um José de Alencar, de um Bernardo 
Pereira de Vasconcelos; ou de um Silveira Martins, ao lado de um 
Marquês do Paraná, de um Zacarias de Góes, de um Otávio Man
gabeira; ou, ainda, de um Conselheiro Saraiva, de um Santiago Dantas, 
de um Francisco Campos, para citar apenas alguns destaques. Em 
dado momento de nossa História esses e outros patrícios foram o 
Poder Legislativo, representaram-no tão. condignamente quanto é 
possível fazê-lo. 

Esse repensar da inteligência e da cultura brasileiras do ponto de 
vista do Legislativo sem dúvida haverá de interessar a pesquisadores, 
a estudiosos de nossas instituições, aos meios universitários. Ao lado 
do valor intrínseco dos discursos selecionados, a informação para 
muitos porventura inédita. Como é o caso de José de Alencar, o 
político, aspirante a uma cadeira de Senador do Império e a que não 
chegou, por dificuldades de relacionamento com D. Pedro li; a per-
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sistência de Bernardo Pereira de Vasconcelos, em luta com uma saúde 
precária, mas assim mesmo - ou por isso mesmo - sarcástico, ter
rível em suas intervenções parlamentares; a constituição do chamado 
"Jardim de Infância" em torno de João Pinheiro, e do qual fez parte 
Carlos Peixoto, outro deputado que integrará esta série de Perfis. 

A seleção dos discursos e os estudos introdut6rios que acompa
nham cada volume foram confiados a parlamentares, a escritores, a 
cientistas políticos e a professores universitários. Essas introduçõe3 
pretendem estabelecer uma ponte entre as figuras dos parlamentareJ 
cujos textos foram escolhidos e as novas gerações interessadas em 
conhecer o Poder Legislativo. 

Assim - é o que esperamos -, a Câmara dos Deputados estará 
cumprindo relevante função cultural, ao mesmo tempo em que divulga 
a contribuição que, como instituição, tem dado para o estudo e a 
solução de problemas de interesse para a Nação inteira, no passado 
como em nossos dias. 

X 

MARCO MACIEL 
Presidente da Câmara dos Deputados 
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INTRODUÇÃO 

CosTA PORTO 

SEGUNDO TRADIÇÃO, talvez lendária, dispondo-se Goethe, certa vez, 
a trasladar para o seu vernáculo o Evangelho de São João, e onde 
o texto latino da Vulgata rezava - In principio erat Verbum -
corrigiu, realista e pragmático: "no começo ERA A AçÃo". 

Do Visconde de Ouro Preto - Afonso Celso de Assis Figueiredo 
- poder-se-ia dizer foi um "goethiano" do mais apurado metal, 
fundamentalmente um homem de ação, com o destino das procelárias 
- "amando a luta, porque a luta é a vida" - ele próprio aqui e 
ali, proclamando o desapreço à palavra, nos reiterados "slogans": 
Res non verba, Agere, non loqui, - enfatizando, em discurso de 5 
de março de 1879: 

Repetirei aqui o que já disse algures: chegamos a uma daquelas situações em 
que a um Fox, Sheridan ou Burke, que encantavam com a palavra, é mil vezes 
preferível um Cromwell, que falava pouco e mal, ou um Guilherme, o Taci
turno, que nada falava absolutamente, mas que muito faziam pelo esforço de 
uma vontade forte, enérgica e tenaz. De longos discursos está o País farto; o 
que ele reclama e de que precisa é de ação harmônica, eficaz e decisiva dos 
poderes públicos para vencer as dificuldades que o cercam. 

Agarrado a esta linha de pragmatismo severo, voltava a insistir 
no vazio do VERBO, acentuando na sessão de 18 de março de 1879: 

Não venho fazer um discurso e, sim, unicamente dizer quanto baste, para 
cumprir o meu dever, pois continuo a pensar que uma das economias de que 
não devemos nem podemos prescindir é a de tempo, tomando por divisa -
"res non verba". 

E a mostrar constituía-lhe o ativismo uma espécie de idéia fixa, 
assim se manifestava, analisando, em discurso de junho de 1882, o 
comportamento dos legisladores de 1834, que elaboraram o A.'ro 
ADICIONAL, a seu ver um dos pontos altos na vida brasileira: 

Tinham eles, porventura, mais prática, mais conhecimento dos negócios, mais 
ilustração? Não; eram, simplesmente, mais trabalhadores, não falavam tanto 
como n6s, seguiam o programa que eu desejaria ver adotado por todos nós, 
Senado, Câmara, Ministério, sobretudo Ministério: seguiam o res non verba. 
O nosso defeito [concluía], a causa da nossa esterilidade, é o PALANFRÓRio 
[ajuntando que, em ve2. de bonitos discursos], duas horas de trabalho na sala 
das comissões aproveitariam mais ao País. 
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Nada obstante, porém, este confessado desamor ao "palanfrório", 
poucos parlamentares, mesmo os de carreira mais longa, deixaram 
maior bagagem oratória do que ele, lembrando um dos seus bió
grafos que só os discursos pronunciados no ano de 1879 "formam 
um grosso volume de mais de 1.000 páginas" ... 

À primeira vista, algum tanto paradoxal, o fato, entretanto, é de 
fácil explicação. Casa eminentemente "política", o Congresso, so
bretudo no segundo Reinado, era um anfiteatro das lutas em que 
mediam forças os dois grandes partidos revezados no poder -
CoNSERVADORES, também conhecidos popularmente como saquare
mas (nome da fazenda de um de seus líderes, Rodrigues Torres, 
futuro Itaboraí) e LIBERAIS, ou LUZIAS (lembrando o sítio da ba
talha em que foram derrotados, em 1842) - e a arma destes en
treveres incruentos era a PALAVRA, o VERBO, que antecedia à AçÃo, 
e daí porque a fama, o prestígio, a popularidade via de regra se 
escoravam no brilho da tribuna, consagrando os vultos exponenciais 
do tempo. 

Por outro lado, levando muito a sério - algumas vezes mesmo 
a extremos- a norma do artigo 13, nQ IX da carta de 25 de março 
de 1824, que lhe atribuía a incumbência de "velar na guarda da 
Constituição e promover o bem geral da Nação" - o Legislativo 
do Império se esmerava em fiscalizar o Executivo e, sendo "a pes
soa do Imperador inviolável e sagrada", sem sujeição "a responsa
bilidade alguma", segundo estabelecia o art. 99, os representantes 
do povo concentravam o vigor dos ataques e bombardeios rasos 
sobre os Ministros de Estado, "responsáveis por abuso de poder, 
pela falta de observância da lei, pelo que obrarem contra a liber
dade, segurança ou propriedade dos cidadãos" ou por "qualquer 
dissipação dos bens públicos" (art. 133). 

Deputado à Assembléia Geral na Legislatura de 1864, pelo 79 
Distrito das Minas Gerais, Ministro da Marinha, no Gabinete de 
Zacarias, de 3 de agosto de 1866, reconduzido à Câmara temporária 
em 1878, escolhido Senador, pela carta imperial de 8 de fevereiro 
de 1879, Ministro da Fazenda no Gabinete de Sinimbu, em fevereiro 
do mesmo ano, Presidente do Conselho, acumulando a Pasta da 
Fazenda, no Gabinete de 7 de junho de 1889, Afonso Celso, tem
peramento marcantemente combativo, seria dos mais assíduos na 
tribuna, ora investindo contra as administrações conservadoras, ora 
em defesa dos governos liberais, debatendo os mais diversos temas 
- finanças, orçamento, emissão, conversão, amortização da dívida 
pública, comércio, indústria, produção rural, estradas de ferro, sa
neamento, assuntos bélicos ligados às operações do Paraguai, ma
rinha mercante e de guerra, arsenais, construção de navios, crédito, 
elemento servil, questão militar, educação, descentralização, sistema 
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eleitoral, etc., ao lado de explosivos casos políticos, os eternos con
flitos partidários entre saquaremas e luzias. 

De começo - e apesar da excelente cultura humanista, de resto 
uma das notas dos velhos parlamentares da Monarquia -, não se 
sentiria muito seguro na tribuna, chegando ao ponto de rogar cle
mência aos pares, como no apelo do discurso de 15 de maio de 
1864: 

Peço aos nobres deputados que não me interrompam tão freqüentemente; 
sou naturalmente acanhado e os apartes repetidos fazem-me perder o fio das 
idéias [reiterado em pronunciamento de 19 de agosto de 1867, dirigido a 
um colega]: peço-lhe um favor: não me dê apartes, porque pertnrbam-me. Bem 
vê que sou um orador bisonho. 

Acabaria, porém, adquirindo o domínio da tribuna, de ressaltar 
a desenvoltura e maestria com que, especializado apenas em direito, 
discutia, descendo-lhes ao âmago, assuntos alheios à profissão -
finanças, em que se tornaria autoridade, estratégia militar, arsenais, 
imigração, higiene, saneamento, ferrovias, navegação fluvial, ques
tões da vida administrativa do País, etc., polemicando com as mais 
brilhantes figuras da Câmara e do Senado, d~ igual para igual, 
quando não com visível superioridade. 

* 
Antes, porém, do perfil do parlamentar uma visão sumária e 

esquemática do homem e do político. 
Filho do lusitano João Antônio Afonso e de D. Maria Madalena 

de Figueiredo - de velha e boa cepa mineira - nasceu Afonso 
Celso em Ouro Preto, então Capital da Província das Minas Gerais, 
a 21 de fevereiro de 1836. Concluídos os estudos primários e 
secundários na cidade natal, matriculou-se na Faculdade de Direito 
de São Paulo, onde colou grau de bacharel em fins de 1858, 
casando-se, a seguir, com D. Francisca de Paula Martins de Toledo, 
de tradicional família bandeirante, e irmã uterina da futura esposa 
de Martim Francisco, do ilustre clã dos Andrada, e seu colega no 
Gabinete de Zacarias, de 3 de agosto de 1866. 

Conta-se que, terminado o curso de Direito, o Presidente da 
Província, Fernandes Torres, lhe entregara uma carta para o Marquês 
de Olinda - então na chefia do Gabinete de 4 de maio de 1857 -, o 
qual, após a leitura, limpou os óculos, mirou-o de alto a baixo e 
disse-lhe sorrindo: 

Sr. Celso, meu particular amigo e colega afirma tais coisas a respeito do 
senhor, que só tenho uma resolução a tomar: propor-lhe que me substitua e 
assuma a Presidência do Conselho de Ministros e a Past-a do Império. 



"Não pretendo tanto;', retrucara o jovem bacharel, adiantando 
desejava apenas o lugar, vago, de secretário da Policia de Minas. 
Atendido na modesta pretensão, fixou-se algum tempo na Capital 
da Província, onde permaneceu até 1864, quando se elegeu deputado 
à Assembléia-Geral, tendo, porém, curto exercício na Câmara tem
porária, pois, em 1866, foi convocado para o Ministério da Marinha, 
no Gabi.11ete de 3 de agosto, presidido por Zacarias de Góis e 
Vasconcelos.* 

* 
Das mais pesadas a tarefa confiada ao jovem Ministro, de pouco 

mais de trinta anos. Vivia o País a quadra penosa da luta contra 
Lopez - a "guerra grande" -, que apanhara o Império material
mente despreparado, ilusória a impressão superficial de que se 
defrontavam forças desiguais - "o colosso" contra o "pigmeu" -, 
pois, na verdade, a superioridade .estava do lado do caudilho de 
Assunção, com um Exército bem apetrechado - de 70 a 80 mil 
homens, segundo alguns cálculos - e uma frota de 18 vapores, 2 
escunas, 3 patachos e 3 lanchões, reforçada, a seguir, por 5 belona
ves tomadas aos aliados - enquanto nosso potencial bélico não ia 
além de 16 mil combatentes de terra e cerca de 40 navios, espa
lhados, porém, pelos vários portos nacionais, dispondo-se no Prata 
de apenas 17 vapores e dois veleiros, com uma guarnição de pouco 
mais de 2.300 praças. 

Os instáveis Gabinetes de Furtado - 31 de agosto de 1864 -
e Olinda - 12 de maio de 1865 - muito pouco haviam logrado 
em termos de aparelhamento bélico à altura das exigências do 
momento e, nada obstante alguns êxitos de vulto - a vitória de 

* O artigo 29 da carta imperial de 25 de março de 1824 estabelecia que os 
senadores e deputados poderiam "ser nomeados para o cargo de Ministro de 
Estado, com a diferença de que os Senadores" - porque vitalícios - "conti
nuam a ter assento no Senado e o deputado deixa vago o seu lugar na Câmara 
e se procede a nova eleição, na qual poderá ser reeleito e acumular as duas 
funções". 

Conforme, porém, esclarece a publicação oficial - Organizações e progra
mas ministeriais, 2.a edição, 1962 - tendo findado a Legislatura - a décima 
segunda do Império - "não se procedeu à reeleição", sendo, entretanto, o 
prócer mineiro reconduzido na legislatura seguinte, iniciada a 3 de maio de 
1867. 

Caindo, a seguir, a situação liberal, em 16 de julho de 1868, Afonso Celso, 
no ostracismo, permaneceu afastado do Parlamento até 1878, quando a LEI no 
TERÇO lhe permitiu voltar à Câmara, onde, entretanto, permaneceria pouco 
tempo, pois a 8 de fevereiro de 1879 seria escolhido para Senador pela Provín
cia natal. [Op. cit. pp. 339, 345 e 367.] 
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Riachuelo, a reconquista de Uruguaiana e a catástrofe de Tuiuti, em 
que, diria Baez, 

os valientes paraguayos perdieron no ya una batalha, ni dos, sino toda la guerra 

estava-se longe do fim do pesadelo. 
E, tendo de combater em solo inimigo, o deslocamento de tropas 

e seu municiamento seriam o grande encargo da Marinha, donde 
o papel relevantíssimo a ser desempenhado pelo: prócer de Ouro 
Preto, que em quase dois anos de exercício - de 3 de agosto de 
1866 a 16 de julho de 1868 - se desdobrou em trabalhos "mais 
do que prometia a força humana", aprestando navios, recrutando 
novos contingentes, providenciando quando se fazia necessário, em 
atividade onímoda, de todas as horas, a ninguém sendo lícito irrogar
lhe a condenação do épico - "nunca louvarei o Capitão que diga: 
não cuidei". 

Desta onipresença, quase ubiqüidade, do Ministro da Marinha 
registram seus biógrafos dois episódios sugestivos. De uma feita, 
Tamandaré lhe oficiara, solicitando o fornecimento de recursos 
bélicos e, atendido prontamente, assinalava a presteza da remessa, 
acentuando: "parece que aí SE ADIVINHA o de que preciso e vou 
reclamar". 

De outra vez, chegou-lhe à residência, às onze horas da noite, 
um mensageiro a cavalo, levando-lhe este bilhete do Imperador: 

Sr. Celso. Arribou hoje à tarde, em nosso porto, um navio que talvez possa 
levar os objetos que o Almirante pediu. [E a resposta imediata]: Senhor, os 
objetos pedidos pelo Almirante seguiram ontem. Fique V. M. tranqüilo, certo 
de minha vigilância no pronto cumprimento dos meus deveres, MESMO QUANDO 

NÃo NOS MOS LEMBRA. [Ao que, por sua vez, D. Pedro voltara a escrever-lhe, 
quase a desculpar-se]: Sr. Celso. Não fui bem compreendido. Sei que sua vigi
lância patriótica é tão grande quanto a minha. Mas, nesta quadra de dificul
dades e preocupações, devemos todos, mais do que nunca, ajudar-nos uns aos 
outros. 

* 
Formando o Gabinete de 3 de agosto de 1866, Zacarias deixara 

claro que seu "primeiro dever" era "esforçar-se por acabar honro
samente a Guerra do Paraguai", o problema em torno do qual se 
concentravam as atenções do País, irmanados e coesos os dois 
partidos, Legislativo e Executivo, a imprensa, a unanimidade da 
família brasileira, de acentuar seriam, entretanto, os rumos das lutas 
do Prata a causa de sua queda, antes de decorrerem dois anos. 

Após o impacto do ataque súbito e imprevisto de Lopez, o quadro 
geral repontava animador: a 19 de maio de 1865, o Império firmava, 
com a Argentina e o Uruguai, o tratado da TRÍPLICE ALIANÇA; a 11 
de junho Barroso batia o inimigo na batalha naval de Riachuelo; 
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a 18 de setembro Osório e Marques de Sousa (Porto Alegre) 
retomavam Uruguaiana e, completando a maré-montante de saldos 
favoráveis, Osório assinalava o feito de Tuiuti, de 24 de maio de 
1865, enquanto, assumindo o poder a 3 de agosto, Zacarias regis
trava novo êxito, a conquista de Curuzu. 

Sobreviera, porém, o desastre de Curupaiti, de 22 de setembro, 
agravando-se a situação porque Osório, enfermo e atritado com 
Flores e Mitre, se licenciou do comando, desfalcando as tropas do 
contraforte decisivo para levar a cabo o programa da plena recupe
ração, e empenhados em superar a crise, ocorreu ao Imperador e ao 
Gabinete recorrer ao "homem-chave", já então figura de legenda, 
o Marquês de Caxias. 

Surgiam, porém, entraves de monta: além de atuar, politicamente, 
como um dos mais categorizados líderes conservadores, enquanto 
os liberais estavam no poder, Lima e Silva alimentava funda animo
sidade contra Ângelo Ferraz, Ministro da Guerra, sob cujas ordens 
diretas teria que trabalhar. Mas sendo a guerra, no momento, o 
problema fundamental do País, Zacarias, agindo sob os impulsos de 
raro espírito patriótico, teve um gesto nobre, deixando o brioso 
militar à vontade: tivesse qualquer constrangimento em servir com 
uma administração adversária, o Gabinete renunciaria, porque o 
que importava era a vitória. 

Ao que, igualando-o no civismo, Cax1as se apressara em aceitar 
a tarefa, alegando, em rasgo de grandeza: "minha espada não tem 
partido". 

Divulgar-se-ia, é certo, a versão de que, ao convite do chefe do 
Gabinete, e referindo-se a Ferraz, lhe ponderara Caxias: "não sirvo 
com esse homem". Nada disso aconteceu: a única exigência feita, 
então, foi a de que o Governo lhe depositasse "plena confiança", 
dando-lhe carta branca, evitando a interferência da política parti
dária na condução da luta. A saída de Ferraz foi iniciativa própria, 
perfeitamente explicável: tendo-lhe Zacarias comunicado em carta 
de 9 de outubro - "o General que eu e os nossos colegas entendem 
[sic] deve ser escolhido é o Caxias" - compreendeu lhe estavam 
dando o "bilhete azul", apresentando, no mesmo dia, o pedido de 
demissão, seguindo-se-lhe, a 10, a nomeação do novo comandante
em-chefe. 

Ora, o sacrifício de Ferraz e o prestígio a um adversário - militar 
do mais alto gabarito, era certo, mas um dos "papas" do grupo 
conservador - causaram ressentimentos e mágoas nas hostes libe
rais mais exaltadas, que acusavam o Chefe do Gabinete de curvar-se 
ao "arbítrio do Paço", entregando o comando a um dirigente saqua
rema, como se, nas fileiras do Partido, não houvesse ninguém capaz 
de assumir o posto - apontando-se, entre outros, Osório e Porto 
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Alegre - o que soava confissão tácita de pobreza dos quadros 
partidários, também em matéria militar. 

Por outro lado, ângulo melindroso de peso. Após o desastre de 
Curupaiti, o quadro no Prata se tornara agudo: Mitre e Flores 
praticamente abandonaram o teatro da luta - forçados a cuidar 
de problemas surgidos nos respectivos Estados -, enquanto Caxias, 
que assumira nos meados de novembro, encontrava os efetivos bra
sileiros quase num caos, acudindo-lhe, estrategista de pulso, tratar 
de firmar-se nas posições, receoso de novos insucessos fatais, tendo, 
por isso, cessado a ofensiva, levando nove meses em quase total 
inação, preocupado, sobretudo, em poupar vidas sacrificadas inutil
mente, disposto a atacar somente quando contasse com elementos 
capazes de assegurar êxito. 

Ora, este marasmo não seria compreendido pelos "valentes de 
avenida" - a legião de estrategistas de cafés e esquinas - tomando 
vulto violenta campanha contra a "tibieza", a "inércia", talvez o 
"acovardamento" do comandante militar, toda gente a exigir ação, 
bravura, destemor, reeditando-se as páginas de Riachuelo, Tuiuti e 
Curuzu. 

E, agravando a tensão, o papel desmoralizante de um foliculário 
estrangeiro - o britânico William Scully- que, no Anglo Brasilian 
Times, editado no Rio, se desmandava em censuras acres a Caxias, 
de assinalar era seu jornal subvencionado pelo Tesouro, a título de 
remuneração aos serviços prestados ao País, defendendo, lá fora, 
"os interesses da política imigratória". 

A condição única feita pelo Marquês para aceitar os encargos de 
dirigir as operações no Paraguai fora, recorde-se, a de inteira "con
fiança do Governo" e, diante das acusações da imprensa liberal 
- e, sobretudo, da campanha desabrida de Scully, pago pelos cofres 
da Nação - entendendo fora quebrado o "pacto de cavalheiros" 
de outubro de 1866, resolveu sarjar o tumor, pedindo demissão do 
posto, alegando, em documento oficial, motivos de moléstia, expon
do, porém, em carta íntima a Paranaguá, Ministro da Guerra, os 
motivos reais: a convicção, cimentada em fatos concretos, de que 
"não podia contar com a indispensável sqlidariedade" do Gabinete 
para levar a cabo os planos bélicos. 

E enfatizava: 
Talhado para a luta, eu nunca a provoquei, mas também nunca a temi, 

nem a temo, quando franca e descoberta; tive, porém, sempre asco à simula
ção, a essa pequena guerra chamada de alfinetes ... 

Apanhado de surpresa - pois tudo autoriza a acreditar se con
duzira com absoluta correção, mantendo os compromissos assumidos, 
empenhado em prestigiar Caxias, visando aos interesses nacionais -
Zacarias, levando os fatos ao conhecimento do Conselho do Estado, 
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reunido a 20 de fevereiro de 1868, sob a presidência do Imperador, 
dava conta do incidente, afirmando: 

Quando, em outubro de 1866, o Governo convidou o Marquês de Caxias 
para ir tomar o comando das forças brasileiras no Paraguai e ele aceitou o 
convite, sem outra condição que a de plena e inteira confiança do Governo em 
sua pessoa, eu declarei-lhe, em conversa, que ao Governo parecia tão necessá
ria a sua presença no Paraguai que, se ele houvesse recusado a comissão e nos 
parecesse que a sua recusa provinha da repugnância de servir conosco, estávamos 
dispostos a deixar o poder, porque para nós a guerra não era questão de par
tido e o essencial era acatá-la honrosamente, estivesse quem estivesse no Poder. 

E depois de reiterar: 
O governo pensa hoje como em 1866, que a presença do Marquês de Caxias 

é da maior conveniência no Paraguai e pois que o General, inesperadamente, 
se mostra persuadido, aliás sem razão, de que o Governo lhe tira a força 
moral, o Ministério quer antes retirar-se do que usar do direito de pedir a 
exoneração do General -

apresentava a S. M. a renúncia coletiva. 
Salvo o Marquês de Olinda, que votava pela renúncia do Gabi

nete e demissão de Caxias - a depender do novo colégio a ser 
formado - a opinião quase unânime do Conselho foi no sentido 
de ladear a crise, dissipando-se, com explicações francas, "a falsa 
suposição" do comandante militar de que "não merece mais a mesma 
confiança", permanecendo o status quo, fórmula, entretanto, que não 
satisfez o Imperador. Urgindo prosseguir as operações e, criado o 
impasse, desejava pronunciamento claro, submetendo-lhe o dilema: 
"qual julga o Conselho menor mal, a demissão do General ou a do 
Ministério?" 

Posta a questão nestes termos precisos, as opiniões se bifurcaram 
- O linda, Abaeté, Jequitinhonha e São Vicente achando prefe
rível a demissão de Caxias - salvaguardado o princípio da auto
ridade, pois, como lembrava Abaeté, "seria um perigo gravíssimo" 
deixar a suspeita de que o sacrifício do Ministério resultara "de 
influências militares" - enquanto Nabuco de Araújo, Paranhos, 
Torres Homem e Muritiba preferiam a substituição do Gabinete, 
"ficando para o sucessor a questão da demissão do General", algum 
tanto indeciso Bom Retiro, a defender a renúncia do Gabinete, se 
fosse possível organizar outro, saído das hastes conservadoras, e 
pela sua continuação, em caso contrário. 

Tudo, entretanto, terminou bem, graças ao velho "jeitinho bra
sileiro", vitoriosa a fórmula de dar a Caxias "explicações francas", 
reafirmando-lhe a plena confiança do Governo, com o que, satis
feito, o comandante-em-chefe voltou atrás, restaurando-se a harmonia 
ameaçada. 

A saída "salomônica", entretanto, soava mera trégua. Por um 
lado, Zacarias teria percebido, nas entrelinhas, que D. Pedro, aten-
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ções fixadas na guerra, preferia prestigiar Caxias, decerto julgando 
mais fácil arranjar Presidente do Conselho - problemas de economia 
doméstica - do que recrutar chefes militares capazes de garantir 
o "valor maior", a vitória do Prata. Por outro, tornava-se tangível, 
como assinalaria Joaquim Nabuco, que do "entrevero" embora apenas 
esboçado "o Gabinete saira ferido mortalmente pelo dilema impe
rial", lícito afirmar que, "desde a reunião do Conselho do Estado", 
passaria a viver "à mercê do General em chefe". 

Ora, "posições falsas" não se coadunariam com o feitio granítico, 
altivo, meio agreste do líder baiano, cuja estratégia, a partir de 
então, parece consistiria em encontrar um pretexto para "cair de 
pé", colocando-se bem perante a opinião, evitando se acreditasse, 
lá fora, sacrificara o interesse nacional a melindres e susceptibili
dades de orgulho ofendido. 

Homem de luta, formado na escola de Sansão - de "morrer, 
matando" - mostraria, a seguir, não se conformara em ter sido 
forçado a passar "sob as forcas caudinas", deixando escapar, em 
discurso de junho, na Câmara "a palavra fatal": poderia ocorrer 
acentuava, mudança na "política interna" - a retirada do Gabi
nete - mas - o desafio -, nunca "por influência da espada e 
IMPOSIÇÃO DA CAUDILHAGEM". 

E atirando combustível à fogueira, o Diário do Rio acudia ao 
pregão, indagando provocadoramente: 

Quem é o caudilho? É o Marquês de Caxias. A caudilhagem é [sic] o Exér
cito e Armada. 

E o curso dos acontecimentos facilitou-lhe a manobra: vaga uma 
cadeira de Senador pelo Rio Grande do Norte, fixou-se o Impe
rador no nome de Sales Torres Homem, com o que não concordou 
o Presidente do Conselho - considerando a escolha "não acertada" 
- apresentando renúncia do Gabinete, tendo D. Pedro convocado 
os conservadores, no novo Gabinete de 16 de julho, presidido por 
Itaboraí [Rodrigues Torres]. 

* 
A reação liberal diante da mudança - "imposição da caudi

lhagem" - foi das mais violentas, explodindo, no Senado, pela 
voz de Nabuco de Araújo- a denunciar o sorites fatal, a farsa a que 
estava reduzido o sistema representativo - e, na Câmara, nas inves
tidas furibundas de Saldanha Marinho - a protestar "contra o 
presente estelionato de 1868, igual ao estelionato praticado em 
1848" - e de José Bonifácio, autor da moção de desconfiança, 
aprovada pelo escore esmagador de 85 votos a 1 O. 

Enfrentando uma Câmara que lhe negava pão e água, Itaboraí 
não teve outro recurso senão pedir-lhe a dissolução, determinada 
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no decreto de 18 de julho e, convocada nova casa, a reunir-se a 3 de 
maio de 1869, Afonso Celso ou não se candidatou, ou foi derrotado 
nas urnas, entrando em "férias compulsórias", no fundo simples troca 
de jront, passando a atuar na imprensa, fundando e dirigindo o 
jornal A Reforma, a serviço do CENTRO LIBERAL, então organi
zado, e cujo programa seria exatamente a alternativa "a reforma 
ou a revolução". 

* 
Após quase dez anos de governo - nos sucessivos Gabinetes de 

ltaboraí, São Vicente, Rio Branco e Caxias - os conservadores 
voltaram a cair, cedendo lugar aos liberais, no Gabinete de 5 de 
janeiro de 1878, de Sinimbu, marcando Afonso Celso três vitórias 
sucessivas: o retorno à Câmara temporária, a ascensão, em feve
reiro de 1879, ao Senado - o nirvana dos políticos da Monarquia, 
- e a convocação para o Ministério da Fazenda, em substituição 
a Silveira Martins, que se demitira por divergências com o Gabinete, 
contrário ao seu projeto de concessão do direito de voto aos 
acatólicos. 

A entrega do poder aos liberais de Sinimbu tinha fácil explicação: 
além das idiosssincrasias de D. Pedro - infenso à etemização dos 
predomínios partidários, donde tanto rodízio e tantas "gangorras" 
no seu quase meio século de Reinado - a preocupação em respon
der ao desafio do problema que então empolgava o País - a questão 
eleitoral. 

Mantendo a tradição herdada da Colônia, o artigo 90 da Cons
tituição de 25 de março de 1824 estabelecera o sistema de eleições 
"de dois graus", determinando que 
as nomeações dos Deputados e Senadores para a Assembléia-Geral e dos 
Membros dos Conselhos Gerais das Províncias serão feitas por eleições indi
retas, elegendo a massa dos cidadãos ativos, em Assembléias paroquiais, os 
eleitores de Província e estes, os representantes da Nação e Província. 

O processo se transformaria, desde cedo, em fator de deturpação 
da "verdade eleitoral", o instrumento cômodo para a exacerbação 
do abuso do poder, conforme denunciava o Senador Nabuco de 
Araújo no ruidoso discurso do sorites: os Gabinetes, se lhes, surgia 
uma Câmara hostil, conseguiam-lhe a dissolução e, em regra, ocor
rendo eleições, despachavam para as Províncias delegados de con
fiança e a serviço do Partido dominante, os quais organizavam "as 
mesas paroquiais", incumbidas de conduzir os pleitos, pressionando 
"a massa dos cidadãos ativos" e os eleitores da Província", 
donde tanta câmara unânime a servir de respaldo aos ministérios 
onipotentes. 

Para corrigir o mal, cortando-o pela raiz, ganhou corpo o movi
mento em favor da ELEIÇÃO DIRETA, velha tese propugnada pelo 
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Partido Liberal - uma de suas bandeiras - e, afinal, acolhida 
também pelos conservadores, ambos os blocos, assim batalhando 
ombro a ombro pelo "amparo à minoria", possível de se concre
tizar à base da "leal consulta ao povo", no "pronunciamento livre" 
das urnas. 

As reivindicações dos liberais, porém, iam mais longe, recla
mando o sufrágio universal e, tentando a fórmula do meio termo, 
o Gabinete de Caxias, de 25 de junho de 1875, procurou conter o 
radicalismo luzia, no paliativo do decreto de 20 de outubro que, 
retomando idéia do Gabinete anterior - de Rio Branco - asse
gurava o "terço da minoria", pondo termo às Câmaras unânimes ou, 
quando muito, ao funcionamento de simples PATRULHAS oposicio
nistas, sem ameaça séria aos donos do poder. Como habitualmente 
acontece, a solução transacional desagradou a ambos os grupos, 
avolumando-se a onda em favor da eleição direta, tarefa a que o 
Duque, "idoso e cético", não ousou meter ombros. 

Aquelas alturas, porém, o mais empenhado na mudança era o 
próprio Imperador, que, arrastado pela opinião, acabou adotando 
o expediente de que, em carta, dava conta a Caxias, praticamente 
apontando-lhe o caminho da renúncia: se "ambos os Partidos a 
desejam, não tenho senão que achá-la oportuna", ajuntando, porém, 
deveria a iniciativa caber ao "Partido Liberal que primeiro e cons
tantemente tem pugnado por ela" e daí a convocação de Sinimbu, 
no Gabinete de 5 de janeiro. 

* 
Assumindo a chefia, o Senador alagoano se dispunha a executar 

um programa de governo que se poderia resumir no binômio "ver
dade eleitoral" e "verdade orçamentária", ou como dizia a "fala do 
Trono" de 3 de maio de 1879, 

decretar a eleição direta, com o fim de melhor assegurar a livre manifestação 
do voto, [e] regular a situação financeira do Estado, equilibrando a despesa 
com a receita. 

Responsável pela execução do setor financeiro, Afonso Celso 
atirou-se à tarefa com o vigor, a energia, a decisão dos estilos, 
dentro naquele esquema assim resumido por Tavares de Lyra: 
"equilíbrio dos orçamentos, combate ao déficit e abertura de novas 
fontes de renda para o Tesouro" - defendendo idéias e sugerindo 
medidas ainda hoje válidas, revelando a marca do estadista do 
melhor estofo, objetivo, realista, pragmático, não simples "teórico" 
ou "doutrinador", mas dirigente de pés fincados na terra, à base 
de equacionamento de valores, traduzido no refrão, quase mono
c6rdio1 do Res, non verba, agere, non loqui. 



Enquando, porém, agia, o Ministro, do mesmo passo, FALAVA e 
falava muito, farta a roesse de pronunciamentos na Câmara e no 
Senado, em defesa do programa do Gabinete, na maioria, entre
tanto, debates de temas hoje inatuais, porque versando situações 
concretas do momento, o empenho de aplicar aos males do orga
nismo econômico-financeiro a terapêutica ditada pela "bula das 
circunstâncias", tão enfatizada pelo comprovinciano, Bernardo 
Pereira de Vasconcelos. 

Tratando de problemas do dia-a-dia - e que, atraindo as platéias, 
lhe suscitavam a atenção de político e, sobretudo, de Ministro de 
Estado -, vez por outra, entretanto, abandonava a planície, o cor.,. 
riqueiro e o trivial, aflorando e aprofundando temas duradouros, 
muitos ainda hoje palpitantes, porque carregando no bojo o traço 
da perenidade, alguns de caráter geral, outros diretamente relacio
nados com a sua Pasta. 

Na linha, embora in articulada, de olhar a unidade nacional como 
o valor maior e supremo, não compreendia, por exemplo, o crime 
- desgraçadamente eternizado e mesmo agravado na República 
- de "muitos brasis" estanques e ignorando-se mutuamente, repug-
nando-lhe, de maneira mais concreta, o absurdo da dicotomia "norte 
e sul", cuja exacerbação autoriza o libelo inquestionável de Euclides 
da Cunha, ao encerrar Os sertões: "é que ainda não existe um 
Maudsley para as loucuras e crimes das nacionalidades" ... 

Aflorando-a, é certo, de raspão, Afonso Celso se levantava contra 
esta distorsão, discutindo, em 1878, o orçamento do Gabinete 
Sinimbu para o exercício de 1879. Embora o programa do líder 
alagoano tivesse como pontos fundamentais, recorde-se, a "verdade 
eleitoral" e a "verdade orçamentária" - a implantação do pleito 
direto e o equilíbrio da receita e da despesa, evitando o déficit -
"não era possível", acentuava, "deixasse de vir novamente à barra 
a questão de auxílios à lavoura", travando, então, o seguinte debate 
com Bezerra Cavalcanti, representante potiguar: 

A ela [dizia], referiu-se o nobre Deputado pelo Rio Grande do Norte, meu 
ilustre amigo, na emenda que mandou ao projeto em discussão ... Sr. Presi
dente, o nobre Deputado exprime na sua emenda o pensamento de que o 
Governo deve auxiliar a lavoura do norte. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI. Não apoiado; a lavoura do País. 
O SR. AFoNso CELSO. Falou apenas na lavoura do Norte. Diz a emenda: 

"Inspirando-se nos votos do País e obedecendo ao império da soberania popu
lar, a Câmara dos Deputados, livre de qualquer outra influência ou imposição, 
depois de equilibrar a receita com a despesa, de socorrer eficazmente as Pro
víncias do Norte e auxiliar a sua lavoura em aflitiva crise ... " Já se vê que o 
nobre Deputado referiu-se somente à lavoura do Norte ... 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI. Há um equívoco quanto ao possessivo- sua-; 
refere-se a País; mas pode suprimi-lo. 

O SR. AFoNso CELso. Estimo muito que o nobre Deputado modifique a 
redação da emenda, porque, quando tivéssemçs de atender ~ lavçura, 11ã9 ~ei 
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porque se faria distinção entre a do norte e a do sul. P; preciso, senhores, banir 
das nossas discussões e dos nossos atos estas preocupações que parecem consi
derar o Império dividido em zonas, entre as quais devem ser preferidas umas 
às outras. 

O SR. BEZERRA CAVALCANTI. Apoiado; não faço tais distinções, ao contrário, 
tenho reclamado contra elas. 

O SR. AFONSO CELSO. Não sei onde o Sul acaba, nem onde o Norte começa; 
só conheço no Império Províncias todas irmãs, com iguais direitos e iguais 
deveres. Folgo pois, que o nobre Deputado modificasse o pensamento contido 
na emenda. 

Ante a constatação factual de que o País. era "essencialmente 
agrícola" - "essencialmente LONGE", pontilharia mais tarde a verve 
navalhante de Martim Francisco - a economia rural deveria mere
cer as atenções especiais do Governo, permitindo o aproveitamento 
remuneratório dos recursos naturais do solo, desenvolvendo-se a 
agricultura e a pecuária, criando riquezas, propiciando o bem-estar 
individual e comunitário, fazendo-se da exploração agrícola um meio 
de vida e não, como vem sendo, um processo de se ir morrendo a 
prestações. A lavoura - tanto a plantation do canavial e do café, 
como a primária, de subsistência, do pequeno sitiante - necessitava 
de ajuda, técnica e creditícia, mas, posição algum tanto estranha, 
não admitia o "crédito especializado", acreditando, ao contrário, 
não podia haver um tipo de "crédito agrícola, diverso do comercial, 
do industrial, etc.", considerando-o "um só", não "mudando de 
essência, segundo a profissão de quem a ele recorre". 

Predominando, então, a fatalidade da economia colonialista, 
de "produzir e exportar" - fazia-se necessário evitar a gravosidade 
da produção rural - o nome é novo, mas a realidade seria antiga, 
a repetir-se através dos séculos - e, dentro nesta orientação, cabia 
pensar em ajuda indireta, facilitando o transporte pela abertura de 
estradas e pela navegabilidade dos rios, pelo aprimoramento das 
vias marítimas e fluviais, pela diminuição dos fretes, em suma, pela 
ajuda aos capazes, evitando-se o erro de uma política indiscrimi
nada, carregando-se nas costas quantos parasitas tentassem viver 
com escoras nas muletas do Poder Público. 

No campo afeto diretamente à sua Pasta, sustentava doutrinas 
plenamente atuais: 

A ciência financeira [frisava, por exemplo], não é nenhuma alquimia que 
tenha descoberto o meio de fazer dinheiro por processos sobrenaturais. Os 
únicos meios de que se serve são bem poucos e todos sabem quais sejam, pois 
reduzem-se, em última análise, ao imposto, ao empréstimo, não falando na 
economia. 

Ora, um dos males do País eram o perdularismo, os gastos imode
rados, a empregomania, toda gente querendo viver às custas do 
Tesouro, transformando a Nação num estado cartorário, numa Santa 
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Casa de Misericórdia imensa, a sustentar legiões de pensionistas, 
exaurindo as energias do erário. 

É doloroso e difícil [dizia], privar o funcionário público de uma parte, 
posto que mínima, dos proventos de que esteja de posse, mas o dever o exige 
e força é que ele se cumpra. Enquanto houver possibilidade de reduzir a des
pesa pública de um real, não têm os poderes do Estado o direito de aumentar 
um real de impostos, para restabelecer o equilíbrio do orçamento. 

Havia, sem dúvida, a distinguir e pesar as realidades: 

Eu não me arreceio [afirmava], de aumentar as despesas públicas, quando 
elas me parecerem necessárias, principalmente se me convenço de que, direta 
ou indiretamente, compensarão os sacrifícios que custarem. E particularmente 
quanto a estradas de ferro, não me assusta vê-las construir, mesmo sacando-se 
sobre o futuro, recorrendo-se a empresários. 

Fazia-se mister, entretanto, cortar o supérfluo, mesmo o adiável, 
lícito resumir-lhe o programa no binômio - "aumento de receita 
e diminuição de despesas" - perseguindo o ideal remoto, mas 
imprescindível, do "equilíbrio orçamentário". 

Defendendo a doutrina de que o& Estados, mesmo1 os ricos e 
poderosos, deveriam ser "avaros dos dinheiros públicos", reconhecia 
a dura realidade de que, "se é fácil pregar economia em matéria 
orçamentária" reponta difícil "praticá-la em larga escala", havendo 
levar em conta vários fatores circunstanciais, que o administrador 
não podia esquecer sem sérios riscos. 

Forma, cômoda de equilibrar as finanças públicas1 ali estava o 
método simplista - o aumento de tributos - expediente, entretanto, 
a ser encarado com objetividade, pois "todos têm inconvenientes e 
defeitos", não logrando "a ciência, moderna" apontar um só que 
"não seja pesado e não importe em sacrifícios", cabendo ao admi
nistrador, visto como "nenhum imposto é popuJar", fixar-se naqueles 
"de mais fácil estabelecimento, menos vexatórios e de resuJtados 
mais seguros". 

Em comparação com "alguns Estados europeus" - que chegavam 
aos extremos de tributar "portas, janelas, carros, cães, cavalos de 
luxo, fósforos, charutos, luvas e fotografias" - o Brasil, na verdade, 
"era então, um dos países menos sobrecarregados de impostos", 
legítimo, assim, buscar novas fontes de renda, sem o que pouco se 
alcançaria na luta pela estabilidade. 

* 
O ambiente explosivo da época resultava, porém, o menos pro

pício aos planos do Ministro da Fazenda, constituindo sinal sugestivo 
do inconformismo os episódios dramáticos resultantes da cobrança 
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do chamado "imposto do vintém", incluído, sem nenhuma reação, 
no orçamento de 1880, a ser cobrado a primeiro de janeiro, 

por passageiro que circular nas linhas férreas da cidade do Rio de Janeiro ou 
seus subúrbios, tramways ou carris, urbanos de tração animal ou a vapor. 

Combatido virulentamente pela Gazeta de Notícias, a exigência 
do tributo provocou um começo de baderna na Corte, a massa, con
duzida por alguns agitadores - à frente Lopes Trovão -, come
tendo distúrbios, ocorrendo "tumultos, arruaças, efusão de sangue, 
a tropa contra o povo em cenas de violência que não se viam desde 
1848". 

A reação contra o "imposto do vintém" era, no fundo, pura e 
simples manobra demagógica, de "pescadores de águas turvas, 
aproveitando-se da inconsciência das massas para promover agitação, 
a serviço de metas excusas: pesando pouco sobre o contribuinte 
- embora com o vício de alcançar, preferentemente, as classes mais 
humildes - constituía apreciável fonte de receita, de registrar 
que, em apenas pouco mais de três meses de vigência, sua arreca
dação se elevou a mais de 250 contos, quantia de vulto, na época. 

E com a bravura cívica, a energia, o desassombro que tanto o 
marcavam, é de acreditar houvesse Afonso Celso levado a cabo, 
ao menos em parte, o seu programa austero de concertar as finan
ças, cortando despesas e aumentando a receita; sua gestão à frente 
do Ministério da Fazenda, porém, foi muito curta - pouco mais 
de um ano - pois, tendo assumido a 8 d~ fevereiro de 1879, 
deixava o cargo a 28 de março de 1880, quando caiu o Gabinete 
de Sinimbu, no soçobro da política de "reforma eleitoral". 

É que, unânimes quase as opiniões quanto à imperiosidade - e, 
mesmo, a inadiabilidade - da implantação da eleição direta, eram 
fundas as divergências quanto à maneira de promover a inovação. 
De fato, figurando a eleição indireta como preceito constitucional, 
a mudança somente poderia vingar através de reforma da carta de 
1824, o "hic opus, hic labor est", levando-se em conta a imprecisão 
da letra da Lei Maior, no disciplinamento dos artigos 174 e 
seguintes. Os legisladores de 1824 distinguiam, nas normas inscritas 
na carta outorgada por D. Pedro I, dois tipos diferentes: o que "é 
Constitucional" e "o que não é constitucional", ou, para usarmos a 
linguagem técnica de nossos dias, preceitos "materialmente consti
tucionais" e, apenas, "formalmente constitucionais". 

Quanto ao primeiro elenco, o processo de reformar era complexo, 
obedecendo a tramitação possível de resumir nesta seqüência esta
belecida nos artigos 17 4 a 177: 

a) "Passados quatro anos" após o julgamento da Constituição, e 
"se conhecer que algum dos seus artigos merece reforma, se fará 
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a propos1çao por escrito, a qual deve ter origem na Câmara dos 
Deputados e ser apoiada pela terça parte deles". 

b) "Lida por três vezes com intervalos de seis dias de uma a 
outra leitura", deliberar-se-ia "se poderá ser admitida à discussão, 
seguindo-se tudo o mais que é preciso para a formação de uma lei". 

c) "Admitida a discussão" e, "vencida a necessidade de refor
ma. . . se expedirá lei . . . na qual se ordenará aos eleitores dos 
deputados para a seguinte legislatura que, nas procurações, lhes 
confiram a faculdade para a pretendida alteração ou reforma". 

d) "Na seguinte legislatura e na primeira sessão", seria a matéria 
"proposta e discutida e o que se vencer prevalecerá para a mudança 
ou adição" à Lei Fundamental, sendo "solenemente promulgada". 

Tratando-se, porém, de norma "não constitucional" - ou apenas 
"formalmente constitucional" - a alteração era simples, efetuan
do-se "sem as formalidades referidas pelas Legislaturas ordinárias", 
como qualquer lei comum. 

Tudo muito claro, repontava, entretanto, o grande divisor de 
águas: saber se a norma do artigo 90 era "constitucional" - mate
rialmente constitucional - ou "não constitucional" - isto é, apenas 
FORMALMENTE CONSTITUCIONAL - pois, no primeiro caso, seria 
necessário obedecer à rigidez da sistemática dos artigos 174 a 177, 
enquanto, no segundo, bastava simples lei ordinária. 

Procurando conciliar as correntes conflitantes, derivou Sinimbu 
para o expediente sui generis de umla "constituinte com poderes 
limitados", encarregada de votar a reforma "em termos previamente 
traçados", o baixio que provocou o naufrágio: apresentado a 13 
ele fevereiro de 1879, o projeto de reforma passou na Câmara -
embora a duras penas, graças à tenaz oposição de conservadores 
e de liberais, liderados por José Bonifácio, o Moço, a investir, em 
fúria desabrida, contra o hibridismo bastardo de uma "constituinte 
constituída" - mas foi derrotado no Senado, ante a resistência 
cm1servadora, chefiada por Cotegipe e Rio Branco. 

Malograda a tentativa, Sinimbu, adivinhando os desgostos do 
Imperador - a quem, por outro lado, haviam desagradado as medidas 
policiais na manutenção da ordem, quando dos distúrbios causados 
pela cobrança do "imposto do vintém" - apresentou renúncia cole
tiva, sendo chamado Saraiva, no Gabinete de 28 de março de 
1880, que, mais "jeitoso", logrou fazer vitoriosa a idéia da eleição 
direta, pela Lei 3.029 de 9 de janeiro de 1881. 

* 
Embora se tratasse de matéria político-jurídica, estranha, assim, 

a sua Pasta, Afonso Celso lutou bravamente em favor do projeto 
do Gabinete, pronunciando lúcidos discursos, cuja idéia central 
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seria esta: o que interessava era adotar a eleição direta, pouco 
importando o modus faciendi, soando bizantinice perder-se tempo 
em filigranas e "cavilações" de leguleios ociosos. Pessoalmente, 
filiava-se à corrente dos que achavam legítimo promover a reforma 
mediante lei ordinária, escorando seu ponto de vista em argumentos 
jurídicos, um pouco sutis, mas não de todo despiciendos: segundo 
o artigo 178 da carta de 25 de março, acentuava. 

Só é constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas 
dos Poderes Políticos e aos DIREITOS PoLÍTICOS e individuais dos cidadãos. 

Ora, o voto não constituía DIREITO PoLÍTico, mas seu simples 
"exercício", como o tornava positivo a norma do artigo 91, que 
assegurava a faculdade de votar aos cidadãos "no gozo de seus 
direitos políticos", realidades, portanto, distintas. 

Havendo, porém, divergências, convinha buscar-se a fórmula 
conciliatória - aquela sugerida por Sinimbu - contanto que não 
demorasse mais o atendimento dos anseios gerais. 

* 
A queda do Gabinete de 5 de janeiro importava simples mudança 

interna, não afetando o Partido Liberal, que permaneceu no coman
do, nos sucessivos Gabinetes de Saraiva (28.3.1880), Martinho de 
Campos (21.1.1882), Paranaguá (3.7.1882) Lafaiete Pereira 
(24.5.83), Manuel Pinto de Sousa Dantas (6.6.84), novamente 
Saraiva ( 6.5.85), até 20 de agosto de 1885 - quando ocorrerá 
novo rodízio partidário, subindo os conservadores, no Gabinete de 
Cotegipe. 

Retomando sua cadeira de Senador, Afonso Celso será assíduo 
na tribuna, ora defendendo a política de Sinimbu contra os ataques 
dos próprios correligionários - Martinho de Campos, Cristiano 
Otoni, Silveira Martins, Silveira Lobo e outros - ora, depois de 
1885, na estacada contra a administração conservadora de Cotegipe 
e João Alfredo, oposição sem quartel, era certo, mas dentro da 
linha nobre de espírito construtor, um dos ângulos, de resto, que 
muito enfatizaria nos pronunciamentos da fase de amadurecimento. 

I! que à sua formação de político arejado, repugnavam os pro
cessos bastardos, desgraçadamente uma constante em nossa vida 
nacion81, de "oposição sistemática", de combater e destruir pelo 
gosto de "ver o circo pegar fogo", descendo-se a toda sorte de 
expedientes excusos, transformando-se as lutas pela conquista do 
poder em "selvagens e bárbaros" encontros de animais da jângal, 
sem grandeza nem horizontes. 

Os "Senadores" [acentuaria de uma feita], somos todos homens idosos, que 
dl)vemQs cçmhecer bem 9 País e os maus hábitos da sociedade da época em 



que vivemos. O que se observa geralmente, quase sem exceção, entre nós? 
Todo aquele que realiza um cometimento feliz, que dá passo na vida, que pro
gride por qualquer forma, em qualquer posição ou classe, se encontra, por 
honra da humanidade, um ou outro homem sincero e de merecimento que o 
anime e aplauda, conta logo grande número de adversários que, por inveja, 
por despeito, tratam de abocanhá-lo, desprestigiá-lo e criar-lhe toda a sorte de 
embaraços. Seja ,embora um tipo de virtudes, benquisto, estimado; progrediu, 
fez ou quer fazer mais do que os outros? Deixa imediatamente de ser o que 
era, para tornar-se um ambicioso, um temerário, um homem sem escrúpulos, 
senão coisa pior! 

Ora, dentro nesta mentalidade amesquinhadora, a vida pública no 
País se tornara tarefa ingrata, donde o desabafo com que, em discurso 
de 27 de junho de 1887, assim falava ao Ministro da Marinha do 
Gabinete de 20 de agosto, Carlos Frederico Castrioto, que assumira 
o posto a 20 de maio, substituindo Samuel Wallace Mac-Dowell: 

Poucas semanas são decorridas depois da sua nomeação e, sem embargo, 
deve ter-se já arrependido de havê-la aceitado. Não desanime, porém, porque, 
se lhe for impossível recomendar-se por serviços na altura de seus mereci
mentos e patriotismo, colherá, assevero-lhe eu, uma grande vantagem. Essa 
vantagem consistirá em verificar, por si, quão injustamente são, em geral, jul
gados em nosso País os que ocupam posições eminentes. Infelizmente, o com
plemento indispensável e insuprível da educação política é ser Ministro ou 
Presidente de Província. Somente quando temos visto desconhecidas as nossas 
mais puras intenções, deturpados os atos mais louváveis, esquecidos e calunia
dos os sacrifícios mais custosos, somente depois de passarmos por essa provas 
cruéis e dolorosas, aprendemos a ser imparciais para com os êmulos ou adver
sários, e a não confirmar ou, ao menos, não animar com o gesto, o sorriso, 
em certos casos ainda mais significativos que a palavra, a difamação a que 
estão sujeitos os homens políticos neste País, flagelando-os por toda parte, na 
imprensa, na tribuna, nos colóquios particulares, nos passeios, nos carros e 
vagões e, - bem o sabe o nobre Ministro da Marinha ... nos próprios barcos 
da travessia de Niterói, que costuma freqüentar. Preserve-o boa estrela de 
iguais ou maiores desgostos; sinceramente desejo-o. 

Daí por que ocupar cargos de direção e comando se estava tor
nando um calvário inaturável, um suplício para o homem bem 
intencionado que, muita vez, sacrificando-se e esforçando-se por 
SERVIR, recebia em paga catadupas de infâmias, torpezas, contumélias 
e achincalhes, a levar pancadas de todos os lados. 

É uma coisa verdadeiramente triste [frisava] ver reproduzir, sempre, argm
ções vagas, sem justificação, sem prova, a despeito das mais concludentes con
testações! Os acusados defendem-se, destroem as argüições, mostram que os 
fatos passaram-se diversamente: mas decorrem dias, meses e anos, e lá vem a 
repetição da mesma coisa! Afinal cansa a vítima e torna-se indiferente a quanto 
digam nesse sentido. Mas isto é um grande mal: a geração nova, que não sabe 
dos antecedentes, não acompanhou os deb~tes e não pôde apreciar as expli
cações, insensivelmente crê no que todos os dias lhe repetem, e forma assim 
dos homens e das coisas do seu país uma opinião errada, que influirá malefica
mente no futuro! É preciso pôr um paradeiro a este sistema: acuse-se, mas 
declinando fatos, exibindo provas. 



Compreendia e louvava o "direito de crítica" - no fundo um 
"dever" - e o que estranhava em João Alfredo, por exemplo, era 
o fato de, por vezes, perder a calma, respondendo desabridamente 
aos adversários: 

Eu já tive ocasião de dizer ao nobre Presidente do Conselho que um Mi
nistro, e principalmente o primeiro Ministro, responsável por uma situação, 
deve ter muita paciência e dar exemplo de prudência e moderação. Infelizmente 
parece que estas qualidades faltam às vezes ao nobre Presidente do Conselho. 
S. Ex.a irrita-se com facilidade e acusa os seus colegas de veementes e frené
ticos, acusa-me a mim, e eu não conheço quem mais o seja do que o nobre 
Ministro! 

Mas a oposição devia processar-se em termos, à base de "críticas 
construtivas", não lhe bastando apontar erros do Governo, mas 
apresentar soluções, indicar remédios, colaborar, no mais alto 
sentido. 

Sustentei sempre nesta casa [dizia em discurso de 7 de abril de 1879] que 
a missão de uma oposição regular não é só criticar, formular censuras, mas algu
ma coisa de mais consentâneo com as necessidades do País, e com as suas 
naturais aspirações de galgar o poder. A oposição, que quer converter-se em 
maioria para assumir a direção dos negócios públicos, deve doutrinar, deve 
mostrar a excelência de suas idéias sobre as de seus adversários. Do contrário, 
poderá subir pelo desprestígio desses adversários, não pelo triunfo dos prin
cípios. Criticar o que os outros fazem, sem dizer o que se devia e podia fazer, 
é coisa fácil, mas inglória. Aqui somente sentam-se legisladores da Nação, e 
cada um deve propor o que em seu parecer julgar mais acertado, para satis
fazer às necessidades públicas. 

E voltando à carga, insistia, na sessão de 19 de setembro de 1882: 

Sr. Presidente, não estranhei que o nobre Ministro da Agricultura inquirisse 
a oposição na Câmara sobre o seu programa de economias e reformas. Sempre 
entendi e sustentei que a missão das oposições parlamentares, dignas desse 
nome, não consiste unicamente em resistir, criticar e censurar, correndo-lhes o 
dever de enunciar com clareza as suas idéias. As oposições aspiram ao poder e 
o meio digno de conquistá-lo é mostrar ao País que as suas opiniões são pre
feríveis e sobra-lhes capacidade para pô-las em prática. 

* 
Como cidadão e como político, uma das notas marcantes, de 

Afonso Celso eram o brio, a altivez, a dignidade de homem de vida 
limpa, o "penacho" de que não abria mão, · com o senso de amor 
próprio e ufania que raiavam pelo orgulho bem compreendido e, no 
seu caso, justificado, lícito aplicar-se-lhe o que D. Pedro disse de 
seu conterrâneo, Honório Hermeto, Marquês de Paraná: "não se 
curvava". 

E "não se curvava" porque timbrava em proceder dentro da 
mais rígida linha de lisura pessoal, não oferecendo o flanco aos 
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tmm1gos, sem ceder, sobretudo em pontos de moral, "sem rabo de 
palha", .enfrentando o julgamento da comunidade - de estranhos e 
mesmo de adversários - em condições de lançar a todos o desafio 
do Evangelho: "quem de vós me argüirá de pecado"? 

Sempre fora assim desde a mocidade, assim permaneceria até 
morrer. E era esta consciência do próprio valor que o levava a 
proclamar, em discurso de 12 de fevereiro de 1879: 

Sou eu o autor de mim mesmo; não tive pai alcaide, nem conheci jamais 
protetores: o pouco que valho devo-o a mim só. [Ou a enfatizar, em discurso 
de 7 de abril]: O instrumento de que me sirvo para merecer as boas graças 
dos que me escutam, é bem diverso do que supõe o nobre Deputado. Procuro, 
é certo, fazer vibrar algumas cordas, mas são as cordas da dedicação parti
dária, do interesse pela causa pública e do patriotismo. Sabe o nobre Deputado 
qual o meio de que emprego, ou antes, o meu método, já que S. Exa. nos 
quis transportar para os domínios da música? Eu lhe digo; é simples: esforço
me por ser leal aos meus amigos e às minhas crenças, dedico-me sem descanso 
ao desempenho de meus deveres, mostro-me cativo à missão que assumi. 

Iniciando um pronunciamento a 27 de junho de 1864, eis o que 
dizia o jovem Deputado montanhês: 

Acostumado, Sr. Presidente, a assumir, sempre com toda a franqueza, a 
responsabilidade de meus atos, vou explicar os motivos do voto que dei em 
favor da emenda ora em discussão. O País, especialmente a minha Província, 
que me julguem. Se errei, sujeitar-me-ei, resignado, à legítima opinião pública 
que houver de condenar-me. Eu a aguardo calmo e tranqüilo pela consciência 
de que ninguém, nem mesmo os meus inimigos - digo-o bem alto, com o 
direito que me dão os precedentes de minha vida pública, curta e inglória sim, 
mas que toda se tem dedicado ao serviço de minha Província e do meu partido 
- ninguém acreditará que, neste voto, fui compelido por outros motivos que 
não a convicção sincera e profunda de que assim bem desempenhava o man
dato que me foi confiado. 

Ante as acusações, em cochichos de bastidores, de que, Ministro 
da Marinha, praticara atos excusos, de proteção a amigos, ocupava 
a tribuna, lançando o repto decisivo: 

Desafia a quem quer que tenha documentos contra si, quer se refiram à 
sua vida pública, quer à sua vida privada, que os traga ao público, comprome
tendo-se a aniquilá-Ia, porque tem consciência de si. Quanto ao Deputado 
agressor, nada mais dir-lhe-ia a esse respeito. S. Ex.a apelou para o País; para 
o País apela também o orador. 

Ministro do Império no Gabinete de 5 de janeiro de 1878, Leôncio 
de Carvalho deixou o posto a 4 de junho de 1879, atritado com os 
companheiros por questões internas, culpando Afonso Celso, então 
Ministro da Fazenda, de ter agido com "deslealdade", pecha repe
lida com veemência em discurso de 5 de julho, em que dizia: 

Acusação grave, Sr. Presidente, que deve ser de pronto e completamente 
liquidada. Perguntarei, antes de tudo, ao Sr. ex-Ministro, onde, como e quando 
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fui desleal? De uma acusação de desleal, senhores, bem pudera dispensar-me de 
produzir defesa. Não sou homem novo e desconhecido; não ocupo este lugar 
pela proteção ou favor de ninguém. 

0 SR. LEÔNCIO DE CARVALHO. Nem cu. 
O SR. AFONSO CELSO. Sou político que dispõe de alguma força, e quer o 

Sr. ex-Ministro saber por quê? E porque a qualidade, que ninguém me contesta, 
e da qual mais me ufano - é a de ser leal aos meus amigos, que me conhe
cem e sabem que jamais lhes faltará o meu concurso dedicado, constante, 
infatigável. É por saber ser leal que conto amigos, que me não abandonam, e 
estão certos de que, em caso algum, serão por mim abandonados. 

Porque, ante a intervenção esclarecedora de Sinimbu, o ex-Minis
tro acentuasse se tratava de "generosidade do Sr. Presidente do 
Conselho", a réplica arrojada: 

Generosidade! Não preciso nem quero a de ninguém; outros, sim, dela care
cem e muito. [E insistindo Leôncio de Carvalho na tecla, "é generosidade para 
com o Sr. Ministro da Fazenda" - a contestação]: É uma banalidade a repe
tição; já disse que não quero nem preciso da generosidade de quem quer que 
seja. 

Em debate ácido com Cristiano Otoni - e à 
não pretendia deixá-lo "em posição falsa" 
meias tintas: 

afirmação de que 
a afirmação sem 

Não me sinto, nunca me senti, nunca me sentirei em posição falsa . .. por
que felizmente não há um só ato meu que não possa justificar perfeitamente. 

Rechaçando críticas à sua atuação como Ministro da Madnha, 
ressaltava encará-las com a 

tranqüilidade de ânimo que dá a serenidade do dever bem cumprido [procla
mando poderia ter cometido erros, mas], o que meus adversários não podem 
contestar é muita moralidade, muita dedicação, muito desejo de acertar. [É 
que, insistia], homem público ou simples particular, nunca hesitei diante do 
cumprimento de nenhum dever. Desempenho-os como posso e entendo, mas 
sempre com a máxima franqueza, sinceridade e isenção de ânimo, pois não 
cogito jamais dos comentários que porventura provoque a atitude que assuma. 

* 
Tendo começado muito jovem a caminhada política, atingindo 

os derradeiros socalcos - o Ministério, aos trinta anos. Deputado 
geral em duas legislaturas, Senador vitalício, integrando três Gabi
netes, em 1866, em 1879 e em 1889 - adquirindo, assim, larga 
experiência no Legislativo e no Executivo, poder-se-ia dizer de 
Afonso Celso que, ao completar 50 anos, nos meados da década 
de 1880 - ainda quadra da mocidade na história da Monarquia 
-, expleverat tempora multa, figurando como estadista consagrado, 
ombreando com os vultos exponenciais do tempo, astro na cons
telação dos "barões assinalados" do Segundo Reinado. Daí não 
causar espanto que, verificando-se nova queda dos conservadores 
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- no poder desde 20 de agosto de 1885, com o Gabinete de 
Cotegipe -, houvesse sido chamado para o comando, formando a 
última administração da Monarquia, de 7 de junho de 1889. 

Apresentando-se à Câmara, a 11 de junho, Afonso Celso - já 
então, recorde-se, condecorado com o título nobiliárquico de Vis
conde de Ouro Preto - apresentava o programa do Gabinete - o 
vasto elenco de reformas preconizadas no recente congresso do 
Partido Liberal - visando não apenas ao interesse nacional, mas 
ainda à defesa e preservação da Monarquia, anulando a campanha 
republicana, "enfraquecendo-a" e "inutilizando-a", sem recorrer a 
métodos de "violência ou repressão" e, sim, 

na demonstração prática de o atual sistema de governo ter plasticidade bas
tante para admitir a consagração dos princípios mais adiantados, satisfazer todas 
as exigências da razão pública esclarecida, consolidar a liberdade, a prosperi
dade e grandeza da Pátria. 

* 
O quadro político, entretanto, seria dos menos propícios à execução 

dos seus planos, vivendo o País a fase mais crítica e agônica do 
regime, fundamento abalado por uma série de crises que, acolche
tando-se, acabariam por provocar-lhe a ruína. 

Após os anos confusos do Primeiro Reinado, da Regência e dos 
começos do Governo pessoal de D. Pedro li, a Nação atravessara, 
a partir de 1850, longo período de calma e estabilidade, o apogeu 
do Império. 

A família política, era certo, sofria a divisão interna das lutas 
dos dois grandes partidos, empenhados em conquistar o poder, 
conflitos, entretanto, que não afetavam o cerne das instituições, 
brigas domésticas, embora sob o signo da exacerbação grupista, a 
reeditar o eterno apólogo de Quincas Borba: "ao vencido, ódio ou 
comiseração", e "ao vencedor, as batatas". 

Fator de equilíbrio, havia registrar o papel do Monarca, espírito 
liberal, infenso ao cesarismo, personificação vivaz do PoDER MoDE
RADOR, eqüidistante aos interesses de facções e corrilhos, ensejando 
o revezamento dos blocos, nenhum com possibilidades de eternizar-se 
no poder e nenhum privado da esperança de "ressurgir dos mortos", 
indo sentar-se à dextra do Pai . .. 

Este "manso lago azul, sem ondas nem espumas", começaria, 
porém, a mudar, ao longo da década de 1870. 

Terminada a Guerra do Paraguai e quando o Governo procurava 
cicatrizar as feridas resultantes da conflagração do Prata, surgira, 
no Gabinete de Rio Branco, a penosa "questão religiosa", o con
flito entre a "cidade de César" e a Igreja, nas divergências com 
D. Vital, Bispo de Olinda, e D. Antônio Macedo Costa, Bispo do 
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Pará, tendo como desfecho a pnsao dos dois prelados, perdendo 
assim a Coroa as simpatias de boa parte da comunidade, maciça
mente fiel à Igreja de Roma, embora "católicos do Credo", mas 
"hereges do mandamento", das censuras do Padre Vieira. 

Seguira-se-lhe, não menos tormentosa, a campanha abolicionista, 
"a questão que, depois da Guerra do Paraguai, mais de perto feriu 
o interesse patriótico nacional". Contrária, embora, ao ius naturale, 
a escravidão sempre fora universalmente aceita pelo ius gentium, 
vigorando desde as épocas mais remotas, em todos os povos e em 
todas os tempos. "As luzes do século 19", todavia, provocaram, 
afinal, movimento generalizado contra o jnstituto maldito, implan
tado no Brasil desde os primórdios da colonização, e que ameaçava 
perpetuar-se, porque seus claros - pela morte ou manumissão dos 
cativos - eram preenchidos, sempre em número crescente, pelos 
vernae - os filhos de escravas nascidos no País, por força do prin
cípio tradicional do partus sequitur ventrem - e, ainda, pelo afluxo 
de africanos importados, na hediondez do "tráfico negreiro", anate
matizado nas estrofes candentes de Castro Alves: 

Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é esta 
que impudente na gávea tripudia? 

Auriverde pendão de minha terra 

antes te houvessem roto na batalha 
que servires a um povo de mortalha. 

Fazendo coro com o sentimento das elites, a comunidade se 
alistou na caudal antiescravista e, sob o acicate da opinião, o 
Governo acordou, iniciando a longa e penosa marcha de combate 
ao instituto nefando e execrado, cujas etapas principais vale enume
rar. Como primeiro passo, a lei de 9 ae novembro de 1831, inicia
tiva de Feijó, Ministro da Justiça da Regência Trina, visando a repri
mir o comércio negreiro, cujos resultados seriam quase nulos, vindo 
a seguir - em grande parte sob a pressão do bill Aberdeen - a 
Lei 581, de 4 de setembro de 1851, fruto da ação enérgica de 
Eusébio de Queirós, Ministro da Justiça do Gabinete de 29 de 
setembro de 1849, proibindo o comércio de africanos, estancando-se, 
assim, o grande manancial da escravidão. 

Eliminado o suprimento "de fora" - o tráfico - a instituição, 
entretanto, tinha condições de sobrevir in aeternum, alimentadu 
pelo contingente dos filhos de escravas, nascidos no Brasil, dando-se, 
assim o segundo passo - a Lei 2.040, de 28 de setembro de 1871, 
no Gabinete de Paranhos - Rio Branco - que declarava livres 
os que nascessem após sua vigência. 
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Mesmo assim, o cativeiro se prolongaria por mais algumas déca· 
das, somente desaparecendo quando morresse o último escravo 
importado antes de 1851 ou nascido antes da chamada LEI :00 
VENTRE LIVRE e, dia a dia mais pressionadora a onda libertária, o 
Gabinete de Cotegipe vibrou o terceiro golpe, com a Lei 2.370, de 
25 de setembro - conhecida como dos SEXAGENÁRIOS - que 
manumitia os escravos maiores de 60 anos, estendendo-se, assim, 
"o estatuto libertador do berço ao túmulo". 

Na linha gradualista dos estadistas de D. Pedro II, é lícito admitir 
que a política emancipacionista, conduzida aoSi poucos, a fim de 
evitar abalos na economia, prosseguiria por etapas, novos diplomas 
diminuindo os tetos, alforriando os quinquagenários, quatrigená
rios, etc., mas, àquelas alturas, a avalancha se tornara impossível 
de deter - cada ano, cada mês, cada dia soando eternidades - e 
cedendo à pressão generalizada, o Gabinete de João Alfredo apres
sou o desfecho, com a Lei 3.353, de 13 de maio de 188 - a 
LEI ÁUREA - que dizia, em concisão inusitada: 

É declarada extinta, DESDE A DATA DESTA LEI, a escravidão no Brasil. 

Pública e sem reservas a posição da Regente D •. Isabel e do 
Imperador ao lado da causa abolicionista, a Coroa - que perdera 
as simpatias da família católica, em decorrência da "questão reli
giosa" - via fugir-lhe agora, um dos seus mais fortes esteios - o 
ruralismo - de ajuntar o movimento de repulsa ao terceiro reinado, 
- de uma princesa olhada como "beata", "carola", "rezadeira" e, 
além disso, casada com "um estrangeiro", Conde d'Eu - donde 
o fortalecimento da corrente republicana, pairando a impressão de 
que a Nação aguardaria apenas a morte do Imperador, velho e alque
brado, para promover a mudança do regime. 

* 
Lá fora, por outro lado, a moldura política se vinha agravando, 

mercê de componente nova - a rumorosa "questão militar" - desa
guisados entre o Poder Civil e os quartéis - cujas raízes mais próxi
mas se plantariam em incidente, à primeira vista de rotina, ocorrido no 
Gabinete de Lafaiete Pereira, de 24 de maio de 1883. tendo como 
pivô o Tenente-Coronel Sena Madureira, comandante da Escola de 
Tiro de Campo Grande. 

No auge a campanha abolicionista, Madureira, em abril de 1884, 
oferecera, naquele estabelecimento, ruidosa recepção ao jangadeiro 
cearense Francisco do Nas cimento - "herói anônimo do movimento 
em sua Província" - e, ao pedido de informações do Ajudante 
General do Exército, o Visconde da Gávea, retrucara arrogante
mente entendia "nada devia responder", pois não lhe reconhecia 
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"competência para inquirir do que se passava no serviço interno da 
Escola", subordinada diretamente ao Conde d'Eu. 

Enfatizando que: 
Nunca na minha longa vida militar sofri um desacato de qualquer ordem, 

quanto mais uma insubordinação caracterizada, uma ofensa direta a minha 
autoridade, em cujo desempenho cumpria uma ordem de V. Ex.a. 

Gávea representou ao Ministro da Guerra, Franco de Sá, contra 
o oficial indisciplinado, a quem a autoridade superior aplicou a 
pena de demissão, repreendendo-o em ordem do dia. 

Era o começo da tormenta que, aparentemente detida, iria reto
mar o curso, em ritmo galopante, no Gabinete de Cotegipe, de 20 
de agosto de 1885, desta vez tendo como figura central o Coronel 
Cunha Matos. 

Fiscalizando uma companhia isolada de infantaria, sediada no 
Piauí, apurara o inspetor graves irregularidades e, denunciando-as 
aos escalões superiores do Rio, sugeria sindicância para punir os 
responsáveis, afastando-se seu comandante, o Capitão Pedro José 
de Lima, que "parecia" envolvido no caso. Circunscrito de começo 
à vida interna da caserna, o episódio extrapolou do dia-a-dia dos 
quartéis, quando o deputado Coelho Rezende, tomando as dores 
do acusado, ocupou a tribuna da Câmara, atacando Cunha Melo e, 
em generalização perigosa, verberando "o meu vezo de os militares 
se envolverem em política", advertindo o Governo "se pusesse em 
guarda contra eles e a sua habilíssima estratégia". 

Temperamento assomado, Cunha Matos apanhou a luva e, em 
artigo nos jornais, revidou acremente ao parlamentar de Teresina, 
que, por sua vez, descendo ao terreno pessoal, investiu desabrida
mente contra o contendor, acusando-o de, "prisioneiro de Lopes", 
ter, "a soldo do Paraguai", dirigido "a artilharia inimiga contra as 
tropas brasileiras". 

Ferido nos brios de soldado e de patriota, Cunha Matos perdeu 
as estribeiras, voltando à imprensa em violenta réplica ao difamador, 
esfogueteando, de ricochete, o Ministro da Guerra, Alfredo Chaves, 
ressaltando que todo o incidente resultara de "erro no despacho 
exarado em sua representação", sendo, por isso, "advertido em 
ordem do dia e preso por 48 horas na sala do Estado-Maior". 

Acusado de haver agido arbitrariamente, . Chaves se defendeu, 
mostrando que seus atos se apoiavam numa série de normas vigentes 
havia muito - algumas, de resto, baixadas por Gabinetes Liberais 
- e apontando vários casos de punição de militares por haverem 
rlebatido "assuntos de serviços" na imprensa. 

O caso Cunha Matos teria, decerto, parado aí - pois o próprio 
oficial, sabendo merecera o castigo por. infringir os regulamentos 
em vigor, aceitara a pena sem nenhum protesto - sobrevindo, 
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porém, o agravamento da crise pela dimensão desbordada que lhe 
emprestaria o segundo Visconde de Pelotas - General José Antô
nio Correia da Câmara. Com a tríplice autoridade de Senador, 
pro-homem do Partido Liberal e uma das figuras de maior projeção 
no Exército, Pelotas tomou a defesa do amigo, sustentando, em 
violento discurse no Senado, teses e pontos de vista de suma 
gravidade. 

O episódio [dizia] deixava de ser mero caso individual, devendo os militares 
ver no que acabava de sofrer o seu camarada, uma ofensa a todos eles feita, 
[proclamando que] o oficial ferido em sua honra tem o direito imprescindível 
de desagravar-se. [E ao aparte do pernambucano Barros Barreto - "sim, se 
as leis o permitissem" - a réplica estranha]: eu não digo que as nossas leis 
o permitam: estou dizendo ao nobre Ministro da Guerra o que eu entendo 
que deve fazer um militar quando é ferido em sua honra; e fique sé.bendo o 
nobre Senador por Pernambuco que quem está falando assim, assim procederá 
sem se importar que haja lei que o vede. Eu ponho a minha honra acima de 
tudo. 

Concorrendo para tornar mais tensa a situação, Sena Madureira 
- talvez encorajado pela cobertura dada por Pelotas à onda de 
indisciplina que se alastrava nas casernas - publicou, no jornal 
A Federação, de Porto Alegre, virulento artigo, defendendo-se de 
acusações de Alfredo Chaves, sendo repreendido em aviso de 4 de 
setembro e, a partir de então, os fatos começam a atropelar-se, 
constituindo o primeiro sinal de tempestade à vista a atitude. da 
oficialidade do Rio Grande do Sul que, reunindo-se na Capítal, com 
autorização prévia de DeodÓro da Fonseca, Comandante das 
Armas da Província e no exercício interino da Presidência, pro
testaram energicamente contra a punição dos camaradas, conde
nando, em termos candentes, os atos ministeriais, em que, imitando 
Pelotas, enxergavam uma "ofensa à classe". 

Divulgadas, no Rio, as notícias do encontro meio "sedicioso", 
Cotegipe, em telegrama reservado de 2 de outubró de 1885, pediu 
informações a Deodoro que, tomando a defesa dos subordinados, 
esclarecia autorizara a reunião, levando em conta "o justo e geral 
sentimento do Exército muito ofendido", ajuntando se tratava de 
"atos de inquestionável direito". 

E à recomendação do Presidente do Conselho - no sentido de 
que empregasse a autoridade para "pôr termo à agitação" - a 
resposta altiva de que "tinha deveres, como soldado ofendido, pelas 
injustiças contra a classe", com a qual era "solidária por honra e 
dever militar". 

Positivado que a indisciplina partia do alto, Cotegipe tentou 
fórmulas harmonizadoras, enviando para a Presidência do Rio 
Grande o Barão de Lucena, com a incumbência de catequisar o 
líder militar exaltado - acenando-lhe, diz-se, com a promessa sedu-
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tora de elegê-lo Senador e dar-lhe o título de Barão - mas, ante 
a irredutibilidade do alagoano, ao Gabinete não restou outro expe
diente senão o de dispensá-lo dos cargos exercidos na Província, 
removendo-o para o Rio de Janeiro. 

Modelo de bom senso e savoir vivre - de quem diria Nabuco, 
"seu maravilhoso talento natural tratava a política como uma meada 
enredada, que fosse preciso deslindar só com a delicadeza dos 
dedos" - Cotegipe, percebendo a gravidade da situação, procurara 
superar a crise com o máximo de cautela e condescendência, ele 
próprio, mais tarde, explicando as razões de sua conduta: 

E muito bom [ponderava], aconselhar: PUNA, PRENDA, CORTE CABEÇAS, 
mas, na prática, muitas vezes nos vemos obrigados a mudar, para não sacrificar 
mais altos interesses. 

E dentro nesta linha de "transigência", cuidou de amenizar o 
impacto da transferência de Deodoro, designando-o para o cargo 
de "Quartel Mestre General do Exército", a deixar claro que nao 
pretendia castigá-lo, assegurando-lhe a "confiança do Governo". 

Enquanto se esforçava por amaciar o líder da insubordinação, 
cuidava o Presidente do Conselho de neutralizar a ebulição dos 
quartéis, adotando medidas de caráter geral, tendentes a extinguir 
os focos do mal-estar que ameaçavam generaliZar-se. Em debate, 
e ganhando adeptos também nas camadas civis, a doutrina de 
i.Vladureira - de que as normas vedando a manifestação pública de 
mllnares eram mconstltucionais, pois teriam o principio geral dos 
""direitos e garantias individuais" cios cidadãos - solicitou Cotegipe 
o parecer do Supremo Conselho Militar - preferindo-o ao do Con
selno do Estado para que, esclareceria depois, não se dissesse "que 
os CASACAS não entendiam de legislação militar". 

E seu pronunciamento, aprovado pela resolução imperial de 3 
de novembro de 1886, parecia encerrar os mal-entendidos, pois 
firmava a "doutrina muito especial'' de que aos militares, como a 
qualquer cidadão, não se podia negar o direito de "discutir pela 
imprensa", vedando-se..Jhes, apenas, debate "entre fardados", e 
"sobre objeto de serviço", o que, na prática, valia consid~rar ilegí
timas as punições de Sena Madureira e Cunha Matos. 

Duraria pouco, entretanto, o clima de desafogo, pois, interpre
tando o alcance da medida, Cotegipe entendia que a nova orientação 
passaria a reger os casos futuros, somente tendo efeito retroativo 
"se os oficiais punidos requeressem o trancamento das notas", exi
gência recusada pelos dois "cabeças do motim", sob a alegação, 
não de todo insubestimável, de que "se a decisão do Conselho 
Supremo se baseara na Constituição", os atos ministeriais que os 
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haviam punido eram inconstitucionais, cabendo assim ao Gabinete 
revogá-los e anular-lhe os efeitos ex officio. 

E quando Benjamim Constant tentara convencê-lo a abrir mão 
desta filigrana, Cunha Matos se manteve inabalável proclamando: 
"cortem-me a mão, mas não requeiro". 

Reabria-se, desta sorte o desaguisado, que se agravaria quando, 
a 2 de fevereiro de 1887, reunidos no Teatro Recreio, sob a presi
dência de Deodoro, cerca de 200 oficiais de terra e mar aprovaram 
agressiva moção, cuja idéia central seria esta: 

Não julgavam terminado, com honra para a classe militar, o conflito susci
tado entre esta e o governo, enquanto perdurassem os efeitos dos avisos incons
titucionais, justamente condenados pela resolução imperial de 3 de novembro, 
tomada sobre consulta do venerando Conselho Supremo. 

O "comício deliberativo" de 2 de fevereiro - sinal ostensivo de 
inconformismo generalizado - constituía prova eloqüente e insofis
mável de que o País estava à beira de um vulcão prestes a irromper 
em lavas, seguindo-se, porém, momento de relativo desafogo - a 
renúncia, a 12, de Alfredo Chaves, substituído, no Ministério da 
Guerra, por Joaquim Delfino Ribeiro da Luz: alvo imediato da 
animosidade das casernas, cabia esperar que seu sacrifício amainasse 
a procela, abrindo caminho aos entendimentos. 

Na política, nem sempre eficaz, de "dar tempo ao1 tempo", o 
Gabinete, porém, permanecia de braços cruzados, permitindo, assim, 
se avolumasse a avalancha, agravada quando, a 14 de maio, a 
imprensa divulgava belicoso "Manifesto ao Parlamento e à Nação", 
assinado por Deodoro e pelo Visconde de Pelotas" - e "apoiado 
por todas as guarnições" do País, exceto a. de Pernambuco -
virulenta declaração de guerra, novo alea iacta est, a luva de desafio 
da farda ao poder civil. 

Tornando mais aguda a moldura, haveria registrar a eterna 
cegueira dos políticos "paisanos", na linha suicida dos liberais, 
que procuravam atirar lenha à fogueira, decerto alimentando a 
crença de que, impotente para dominar a indisciplina dos quartéis, 
Cotegipe acabaria renunciando, ensejando-lhes a escalada do poder, 
atiçando, acentua Pedro Calmon, "a labareda que havia de queimá
los em 1889 ... " 

Nem todos, é verdade, se deixaram; levar por estes propósitos 
imediatistas, de ressaltar, entre as exceções, Afonso Celso e Silveira 
Martins, o primeiro a proclamar não podia o Partido pretender o 
comando "pelo caminho que lhe abrissem as baionetas e espadas 
do Exército", mil vezes preferível "o perpétuo ostracismo", e o 
segundo declarando que seu grupo não desejava "assaltar o poder 
por meio de pronunciamentos militares", enfatizando sem meias 
tintas: "subirmos apoiados nas baionetas do Exército? Nunca". 



Assim, quando, a 18 de maio, se trava no Senado o encontro 
entre Cotegipe e Pelotas em torno do MANIFESTO de 14, o prócer 
mineiro procurou o Chefe do Gabinete, indagando-lhe "se aceitaria 
e autorizaria" a sua mediação e a de Silveira Martins, no sentido 
de "buscar uma solução para crise tão assustadora", fórmula sugerida 
pelo Conselheiro Saraiva. E ante a resposta - "sim, pois não me 
viriam propor o que não fariam se, como eu, fossem Governo" -
saiu a campo e, após penosas demarches, ficou assentada a apre
sentação da seguinte moção, assinada por Silveira Martins: 

Requeiro que, à vista da imperial resolução de 3 de novembro de 1886 ... 
o Senado convide o Governo a fazer cessar os efeitos das penas disciplinares 
anteriormente à resolução imposta a militares, por uso indevido da imprensa, 
fora do caso especificado na consulta do Conselho Supremo, como contrário à 
disciplina do Exército. 

Aprovada - nada obstante a resistência dos mais radicais, como 
Dantas, Franco de Sá e Cândido de Oliveira - a moção Silveira 
Martins seria, entretanto, mera trégua passageira, voltando o dissídio 
a rebentar no Gabinete conservador de João Alfredo, de 10 de 
março de 1888, acentuando-se, a seguir, no do próprio Ouro Preto, 
de 7 de junho de 1889, tendo desfecho conhecido: a 15 de novem
bro, Deodoro, dirigindo as tropas da Corte, depõe o Ministério e 
proclama a República, liquidando a Monarquia, "como nas mági
cas", registraria, cheia de verve, a malícia risonha de Eça de Queirós. 

* 
Vitorioso o golpe, Ouro Preto foi deportado - ou, conforme o 

eufemismo da imprensa republicana, foi-lhe "determinada a resi
dência obrigatória na Europa, durante algum tempo" - retornando 
porém ao Brasil em julho de 1891 quando, promulgada a carta de 
24 de fevereiro, retomara o País a plenitude de "Estado de Direito". 

Operada, no Governo de Prudente de Morais, a 15 de novembro 
de 1894, a "curva reintrante" da democracia civil, Ouro Preto e 
alguns poucos "sebastianistas" impenitentes - João Alfredo, 
Lafaiete, Andrade Figueira, João Mendes de Almeida, Carlos de 
Laet, Ferreira Viana - fundaram o Partido Monarquista, de com
bate à República, era certo, mas dentro da mqis severa linha demo
crática, de acatamento à vontade do povo, suscitando, porém, a 
reação enfurecida do "jacobismo republicano" que, nos paroxismos 
da paixão resultante dos desastres de Canudos, não lhes suportou 
as "provocações", entregando-se a toda sorte de violências -
consentidas, senão estimuladas pelas próprias autoridades, defen
soras dos "direitos do cidadão". 

E, após os incidentes lutuosos da depredação dos jornais monar
quistas e do trucidam~nto impune de Gentil de Castro, o prócer 
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montanhês, sentindo a vida ameaçada, tornou a exilar-se - desta vez 
voluntariamente - viajando em abril de 1897 para a Europa onde, 
entretanto, demorou pouco tempo, regressando em outubro, aban
donando, desencantado, a política, recolhendo-se à vida privada. 

E diluídos os rescaldos dos velhos ódios grupistas e ideológicos, 
a comunidade passaria a medir-lhe a exata dimensão, cercando-o de 
um halo de respeito, mesclado de admiração, até a morte, ocorrida a 
21 de fevereiro de 1912, exatamente quando completaria 76 anos. 

* 
Embora mais um homem de ação, fiel ao lema Res, non verba, 

agere, non !aqui - Afonso Celso, nos quase 30 anos de Parlamento, 
como Deputado e Senador, Ministro três vezes e Chefe do último 
Gabinete do Império - deixou, repitamos, acervo farto de discursos, 
cuja maior parte, entretanto, resulta carente de "atualidade", pois, 
versando temas da maior relevância no tempo, em seus quadros 
históricos, repontam, hoje, sem maior interesse prático. 

Mais, talvez, do que hoje, o Legislativo da Monarquia, caixa de 
ressonância da vida nacional, discutia temas perenes, ainda hoje 
válidos e palpitantes, mas o que predominava eram problemas locais, 
fatos corriqueiros da política aldeã - abusos de autoridade, pres
sões contra adversários, fraudes e deturpações eleitorais, questões 
de lana caprina erigidas em explosivas "questões de Estado". 

Tudo isso se olhava como fenômeno natural, legítimo, imposição 
da "bula das circunst§_ncias", o próprio Afonso Celso compre
endendo e mesmo justificando a mentalidade da época, ao ponderar, 
em discurso de 16 de agosto de 1884: 

Tem [dizia, conforme registava a resenha dos trabalhos], com o nobre Se
nador pelo Paraná antiga e boa camaradagem, que muito aprecia e reciproca
mente permite uma certa franqueza de que vai usar, como S. Ex.a tem usado 
por vezes, sem que enxerguem nisso nem sequer intenção de ofensa, que não 
pode existir entre si. Está longe de estranhar que o nobre Senador traga para o 
Senado todas as comunicações que lhe fazem seus correligionários de todos 
os pontos do Império, acerca dos fatos ainda menos importantes da adminis
tração pública, e por elas chame a contas o Governo, como S. Ex.a faz com 
uma infatigabilidade admirável. Reconhece que S. Ex.a está em seu direito, e 
presta mesmo bons serviços, despertando a atenção da autoridade superior e 
do público a respeito de quaisquer abusos. 

Homem do tempo e do meio, seria demais esperar constituísse 
Afonso Celso exceção nestas praxes enraizadas de muito, donde 
tanto mergulho nestes desvãos da política rasteira de campanários, 
cuja evocação resulta injustificável. 

Por outro lado, sobretudo como Ministro da Marinha e da 
Fazenda, seria levado, na defesa da política do Gabinete, a debater 
ângulos demasiadamente técnicos - problemas de arsenais, de recru-
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tamento de efetivos para a guerra - muitos deles integrando a 
estranha legião de "voluntários" arrastados "na marra", porque 
"não queriam ir" agüentar as agruras dos chacos platinas - temas 
de estratégia bélica, em que acabaria quase um expert, nevoentas 
discussões sobre emissão, conversação, amortização da dívida pública 
- matérias que, hoje, causariam sono ao leitor comum, soando 
esforço vazio de sentido desarquivá-los da poeira dos Anais. 

Finalmente, restaria acentuar que, dominados os militantes parti
dários pelo requinte do politique d'abord, o forte dos debates no 
Legislativo do Império, um pouco à semelhança de nossos dias, 
seriam os "entreveres" das justas políticas, em polêmicas acesas, 
muitas vezes descendo-se às retaliações pessoais, a que o próprio 
Afonso Celso não seria de todo imune, como o positiva o avina
grado "duelo verbal" travado com Silveira Lobo, em discurso de 
30 de outubro de 1880, em que o vigor do raciocínio acabaria 
afogado pelo excesso de paixão, em doestos candentes, beirando pelo 
insulto e agressão de ordem pessoal. 

Fazendo concessões desbordadas ao fascínio da polêmica, muitas 
vezes sem controle, Deputados e Senadores do Segundo Reinado 
recorriam a todos os processos - da estocada cavalheiresca do 
florete de paladinos civilizados às diatribes sem grandeza - ser
vindo-se de qualquer arma disponível no ardor do combate, de que 
constitui exemplo típico este trecho de um encontro entre o futuro 
Ouro Preto e seu comproviciano, Cristiano Otoni, na sessão de 31 
de julho de 1867: 

Deixarei passar, por exemplo, essa história de oração por mim dirigida para 
os aspirantes rezarem na escola de Marinha, porque isso não tem valor algum. 

O SR. C. OTONI. Também penso assim. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Então, para que a trouxe à discussão? 
O SR. 0TONI. Para arredondar um período. 

Aí está: acusações atiradas a esmo "para arredondar um 
período" ... 

* 
Seria, desta sorte, despropositado divulgar toda a abundante baga

gem oratória de Afonso Celso - muita coisa, insistamos, sem 
nenhuma atualidade - bastando selecionar, dos seus muitos pro
nunciamentos, alguns mais expressivos, capazes de permitir assina
lar-lhe a dimensão como parlamentar, o objetivo derradeiro, aliás, 
do louvável e oportuno plano traçado pelo Presidente Marco Maciel. 

Por outro lado, tratando-se de manifestações de um passado, para 
muitos desconhecido e indevassado, ocorreu ao organizador desta 
coletânea, fazê-lo preceder de ligeiras notas esclarecedoras dos 
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acontecimentos que os ditaram, obedecendo, na medida do possível, 
à seqüência cronológica dos pronunciamentos. 

Na transcrição dos textos, houve o cuidado de respeitar-se fiel
mente a linguagem original que, vale acentuar, não seria das mais 
"castiças" e puras, à luz dos cânones gramaticais de nossos dias: 
o idioma, ressalte-se, não atingira ainda a fase de cristalização, longe 
a fase de feiticismo pela "correção lingüística", mais tarde uma 
espécie de obsessão dos "bem pensantes", depois que, no Senado, 
ao debater o Código Civil, Rui Barbosa se esmerava em "dar lições 
de português" a legisladores e mestres, enquanto Cândido de Figuei
redo abria, nos jornais, consultórios públicos e gratuitos, ensinando 
"o que é correto" ou vergastando "o que se não deve dizer", as 
delícias do irritabile genus grammaticorum, do tipo dos Aldrovan
dos, satirizados nas páginas, borbulhantes de verve, de Monteiro 
Lo bato. 

Apenas julgou o colecionador seria cabível a atualização da 
grafia, ajustando-a ao Formulário ortográfico oficial, aprovado pela 
Lei 5.865, de 18 de dezembro de 1971. 

Como elemento complementar, pareceu interessante reproduzir 
trabalho valioso - "O Manifesto" de Tenerife, de 9 de dezembro 
de 1889 -, em que o Chefe do último Gabinete da Monarquia deu 
a sua versão sobre o golpe de 15 de novembro - visão, sob muitos 
aspectos, "antológica", dos episódios que culminaram na mudança 
das instituições, instaurando a nova ordem republicana. 

O que se divulga, cremos, permite uma visão global do parla
mentar Afonso Celso de Assis Figueiredo, Visconde de Ouro Preto, 
uma das figuras exponenciais e epônimas dos fins do Segundo 
Reinado. 

Recife, 1978. 
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DISCURSOS 





AFONSO CELSO, O PQL1TICO 

ENTENDIDA COMO PARTICIPAÇÃO EFETIVA da comunidade na direção 
da COISA PÚBLICA - perseguindo o ideal do "governo do povo, 
pelo povo e para o povo", da linguagem de Lincoln - a DEMo
CRACIA tem como suporte a vitalidade de PARTIDOS que se LEGITIMEM 
através de "princípios e idéias", como pregava o Conselheiro Na
buco de Araújo. 

Por sua vez, elementos DINÂMICOS no complexo sociopolítico, "as 
idéias lutam", conflitam, exigindo tomadas de posição definidas, 
donde o antagonismo na moldura partidária, a "pedra de toque" da 
pura linha democrática, os blocos, acaudilhadores das várias ten
dências sustentando pelejas perenes, buscando a conquista do poder. 
Iniciando a .escalada política, eleito para a "Câmara temporária" na 
décima segunda legislatura, reunida a 19 de janeiro de 1864, Afon
so Celso se revelaria, desde cedo, autêntico "homem de Partido", 
constituindo-lhe penacho, de que sempre faria praça, a dedicação 
infatigável à bandeira LIBERAL, a cujo programa e ideário se entre
garia com a paixão de apóstolo e cruzado mas, modelo de ativista 
arejado, jamais se deixando dominar pelo exclusivismo grupista, a 
evidenciar, através de palavras e atos, acreditava se assemelhava a 
política à "casa do Pai", no Evangelho, onde "havia muitas man
sões", "catedral vasta" aberta a "todos os credos", capaz de albergar, 
em sua nave, elementos de diversas facções, de boa vontade, preocupa
dos apenas com o 'bem comum" e o interesse geral da Nação. 

Analisemos, em visão global e sumária, alguns ângulos cardeais da 
filosofia e da pragmática político-partidária do prócer de Ouro Preto. 

I. CONTRA A RADICALIZAÇÃO PARTIDÁRIA 

Aspirando, naturalmente, à "conquista do poder", soava razoável 
procurass·e o Partido vitorioso nas urnas monopolizar o comando 
- em novo la maison c'est à moi, c'est à vaus d'en sortir - sur
gindo, porém, momentos excepcionais, em que se fazia imperioso 
caminhar para fórmulas nobres de congraçamento, promovendo-se a 
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estratégia da "união nacional", somando esforços a fim de enfrentar 
os problemas, o caso, entre outros, do Gabinete de 12 de maio de 
1865, presidido pelo Marquês de Olinda. 

Um dos fundadores do Partido Conservador - constituindo com 
Bernardo Pereira de Vasconcelos e Honório Hermeto Carneiro Leão 
(Paraná), o "triunvirato" dos seus "papas" - Olinda fora, a pouco 
e pouco, desde que renunciou à Presidência do Gabinete de 29 de 
setembro de 1849, abandonando a rigidez partidária, terminando por 
se conduzir como "astro solitário", desvinculado das peias grupistas 
e, convocado para o comando do País, adotará aquela linha assina
lada por Joaquim Nabuco: 

Os Ministérios são todos compostos de homens feitos, de primeira ordem, 
independentes, influentes; não procura cercar-se de indivíduos secundários, que 
o não ofusquem, ou se mostrem obedientes por lhe deverem a promoção; 
governa com os chefes de partidos, com todos os que querem servir ..• Todos 
os que estão na primeira linha, ele os convida. 

Esta orientação seria ainda mais marcante no staff de 12 de maio, 
que seria chamado de "Ministério das águias", pois reunia a nata 
dos estadistas do tempo - Nabuco de Araújo, na Justiça, José An
tônio Saraiva, nos Estrangeiros, Dias de Carvalho - depois Silva 
Carrão -, na Fazenda, Silveira Lobo, na Marinha, Angelo Muniz 
da Silva Ferraz, na Guerra, e Paula e Sousa, na Agricultura. 

Miscelânea "heterogênea", o bric-à-brac do pernambucano do En
genho Antas provocou críticas, sobretudo da ala mais extremada 
dos liberais, cujo porta-voz, Martinho de Campos, investiu azeda
mente contra o Presidente do Conselho, condenando, de modo es
pecial, a presença de Ferraz, a nota de "sépia" contrastando com o 
resto do conjunto. 

Deputado principiante e ainda algum tanto bisonho, Afonso Celso 
saiu a campo para replicar ao temível retiário montanhês, no se
guinte discurso de 4 de julho de 1865: 

"Sr. Presidente, o nobre Deputado julgou um fato estranhãvel o 
estar sentado nos conselhos da coroa o nobre Ministro da Marinha 
ao lado do nobre Ministro da Guerra. Este fato, porém, nada tem 
do estranhável (Apoiados). Conhecedor como é da história dos paí
ses regidos pelo sistema representativo, o ilustre Deputado sabe que 
Ministérios compostos de membros de opiniões políticas opostas não 
são uma raridade, e, pelo contrário, muitas vezes, e em todos os paí
ses se têm organizado (Apoiados). 

O SR. MINISTRO DA GUERRA. Como o atual Gabinete inglês. 
O SR. AFoNso CELSO. Sabe o nobre Deputado que circunstâncias 

extraordinárias podem-se dar que exijam dos homens eminentes de 
um país qualquer, que adiada a solução das divergências que os se-
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param, suspensa a luta por algum tempo, se unam em um esforço 
comum para realizarem um pensamento também comum, acudirem 
a uma necessidade grande, momentosa, de ordem superior. É justa
mente o caso que se dá entre uós. No empenho de sustentar a honra 
nacional, para o fim de punir as afrontas e prejuízos que nos tem 
causado o estrangeiro, não sei que obstáculos se possam opor a que 
os homens mais extremados dos dois partidos se possam achar reu
nidos, uma vez que todos são Brasileiros (Apoiados). 

O SR. URBANO. Mas é preciso que o Governo se esqueça das dis
sensões. 

O SR. AFoNso CELSO. Ainda não vi ato algum do Go\éerno que 
prove não se ter ele esquecido das dissensões que dividiam o País 
(Apoiados). Pelo contrário, os seus atos já conhecidos provam que 
a sua política ... 

O SR. MARTINHO CAMPOS. Política nova, e eu tenho pouca paixão 
pelo desconhecido. 

0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA. Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE. Não posso consentir que a discussão tome um 

caráter inteiramente político. 
O SR. AFoNso CELSO. V. Ex[). permitiu que o nobre deputado a 

quem respondo se pronunciasse como lhe aprouve, tenha a bon
dade de consentir que use do mesmo direito. 

O SR. PRESIDENTE. O nobre deputado falou na política incidente
mente. 

O SR. AFoNso CELSO. O que significa, perguntou o ilustre depu
tado, a presença do nobre Ministro da Marinha neste gabinete? Vou 
dizer-lho. Significa uma garantia mais para os princípios que o nobre 
deputado tão brilhantemente sustenta nesta Casa ... 

O SR. MARTINHO CAMPos. Os outros não bastavam? 
O SR. AFONSO CELSO. Uma garantia mais não quer dizer - falta 

de outros mui valiosos (Apoiados). 
Se no Gabinete víamos o nobre Ministro da Guerra, cujas opiniões 

poderiam inspirar receios aos liberais, as declarações de seus ilustres 
colegas tão francas e tão explícitas, por parte dos nobres Ministros 
de Estrangeiros e da Justiça, a presença no Gabinete de dois corre
ligionários tão distintos como os nobres Ministros da Fazenda e da 
Agricultura, eram suficientes para convencer-nos de que a política 
do Gabinete devia merecer o nosso apoio (Apoiados). Agora, porém, 
a nomeação do nobre Sr. Ministro da Marinha, vulto eminente do 
partido liberal (Apoiados), político dedicado, que não transige nem 
com aquilo que entende um erro dos seus amigos (Apoiados), a 
nomeação do nobre Sr. Ministro da Marinha, que nos tempos de 
provação e sofrimento soube distinguir-se entre aqueles que nunca 
desanimaram e lutaram sempre, veio dissipar quaisquer desconfiao-
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ças que porventura ainda existissem, porque é mais uma garantia 
segura para o partido a que pertenço (Apoiados). 

A presença do nobre Sr. Ministro da Marinha no Gabinete atual sig
nifica um sacrifício mais de S. Ex1.! em prol do seu país e do s·eu 
partido, significa aquilo que só devíamos esperar de S. Ex1.! e de seus 
colegas - a realização de uma política generosa, justiceira, patrió
tica, que corresponda à situação grave em que nos achamos, e sa
tisfaça às legítimas aspirações da opinião dominante do País (Muitos 
apoiados). 

E, Sr. Presidente, tanta fé eu tenho na sinceridade de convicções 
e nobreza de caráter do nobre deputado por Minas Gerais, que 
acredito e espero que S. Ex'!-, não podendo recusar a evidência dos 
fatos, ainda virá a esta tribuna enunciar um voto de louvor ao Ga
binete atual (Apoiados; muito bem, muito bem). 

O SR. MARTINHO CAMPOS. E eu o farei com muita satisfação." 

Com as atenções concentradas no grande problema do momento 
-a Guerra do Paraguai- seria natural, sobretudo levando em con
ta a linha imparcial e isenta de Olinda, que o Gabinete de 12 de 
maio pusesse à margem interesses partidários, com o que não se con
formariam os LuzrAs extremados, a repisarem a tecla de que, em
bora reunindo maioria maciça de LIBERAIS, o Ministério não tra
duzia os anseios do Partido, não bastando, para merecer-lhe o apoio, 
adotar "um ou outro princípio", tanto mais quanto este "quase nada" 
findava inexeqüível, "estorvado pelas máquinas infernais" que lhe 
embaraçavam o funcionamento. 

Intérprete da frustração do grupo, Cristiano Otoni abria fogo con
tra o Gabinete, em discurso de 4 de abril de 1866, finalizando: 
"É moda responder a todos os argumentos que não têm resposta 
com estas palavras: paixões e não princípios, questão pessoal, des
peito. . . Eis o que me acanha. 

Colocado, porventura, como desejo, ao lado dos nobres Ministros, 
eu lhes diria: não vos dou o apoio da velha de Siracusa, e sim o 
apoio franco, leal, dedicado que quer o nobre Ministro da Justiça: 
mas então poder-me-iam dizer: seguis as pessoas dos Ministros, aban
donais os princípios! Colocado na oposição, naturalmente desejaria 
ver deslocados das cadeiras ministeriais os atuais Srs. Ministros. 
Questão de pessoas, ambição de pastas, dirão S. Ex'!-. e seus ami
gos. Eis o medo que me assalta. O argumento dos impessoais é uma 
clava de Hércules, esmaga tudo, responde a todas as objeções, sa
tisfaz a todos os pedidos de informação, explica todas as posições; 
e eu tenho medo de ser também esmagado (Apoiados). Como sair 
deste embaraço, senhores? Nem sei como possa profligar semelhante 
abuso, sem fazer descer o debate da altura em que deve conservar-
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se. . . São pessoas que professam princípios, são pessoas que prati
cam atos, são pessoas que manifestam aspirações; e então a tudo 
se pode r·esponder - princípios, nãQ pessoas. Se eu combater a 
coartada com argumento apropriado, parecerá burlesco, mas não é 
mais do que um argumento ad absurdum. Não haveria meio de evi
tar o estribilho senão nomear Ministros impessoais. 

O SR. GonoY. Apoiado; umas bolhas de sabão. 
O SR. C. OTONI. Em lugar de Ministros pessoais dir-se-ia: hei por 

bem nomear Ministro do Império a reforma municipal (Apoiados e 
risadas). Hei por bem nomear Ministro da Justiça o tribunal corre
cional (Continuando as risadas). Hei por bem nomear Ministro da 
Fazenda o empréstimo a 73 (Prosseguem as risadas). Hei por bem 
nomear Ministro da Agricultura a encampação das estradas de ferro 
(Ainda as risadas). Hei por bem nomear Ministro da Guerra a gló
ria da Uruguaiana (Ainda risadas. O Sr. Presidente chama a 
atenção). 

Meu fim, Sr. Presidente, é pedir a todos os meus colegas, minis
teriais e oposicionistas, que reflitam no alcance que pode ter o uso 
e abuso do argumento dos impessoais. 

(O Sr. Tavares Bastos dá um aparte.) 
O mesmo nobre deputado não escapa a esta crítica. Quando nos 

falou de liberdade de crédito um nobre deputado por São Paulo 
perguntou-lhe: E o Sr. Ferraz! Era claro que não se tratava da pessoa 
de S. Ex'!- mas de suas opiniões econômicas, certo tão conscien
ciosas como se do Sr. Ministro da Marinha, que com tanta vee
mência as combatia. E, entretanto, o que replicou o nobre deputado 
pelas Alagoas: Não me importam as pessoas, só quero saber dos 
princípios. Por este teor, Sr. Presidente, toda a discussão se tomará 
impossível (Apoiados). Quando o distinto brasileiro que presidia ao 
Gabinete de 31 de agosto, e seus ilustres colegas, sofreram, no meu 
conceito, gravíssima injustiça, feita por amigos da véspera, de serem 
derrotados no escrutínio s.ecreto, eu deplorei o ato, mas não o atri
buí a motivos pessoais. Do mesmo modo, se alguém manife&tar o 
desejo de ver no governo, de preferência, aqueles que dedicaram toda 
sua vida à defesa das liberdades públicas, essa não. cura de pessoas, 
mas deseja que elas respeitem os princípios." 

Representando o grupo moderado dos LIBERAIS, mais uma vez 
Afonso voltava à tribuna, neutralizando a ofensiva do correligio
nário apaixonado, em longo discurso que vale transcrever na íntegra: 

"O SR. AFONSO CELSO (Profundo silêncio). ·Em uma época que 
não vai longe ainda, porque data apenas de 1862, presenciou o País 
a aliança solene de duas opiniões políticas, que antes se repeliam 
e reciprocamente hostilizavam-se. Não foi um simples conluio de 
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homens, ou acordo de pessoas, mas sim, na frase eloqüente do no
bre Deputado pelo 19 Distrito de São Paulo, o triunfo de idéias que 
haviam chegado ao seu estado de madureza que em sua marcha len
ta, mas sempre progressiva, calaram fundo na consciência pública 
(Apoiados). 

Pela força irresistível dos acontecimentos, que logicamente se pren
dem e se encadeiam, .essas duas opiniões fundiram-se; e, após a mais 
brilhante como a mais legítima vitória das urnas, constituíram a 
grande maioria desta casa, como um partido só, compacto, unido, 
forte e numeroso, sem ódios no passado ·e cheio de esperanças no 
futuro (Muitos apoiados). E essa fusão foi tão completa, Sr. Presi
dente, de tal modo os dois elementos consubstanciaram-se que o 
mesmo nobre Deputado por São Paulo era indiferente que o qualifi
cassem de "conservador moderado" ou "liberal progressista" (Apoia
dos); essa fusão foi tão completa que ao nobre Deputado pelo 29 Dis
trito da minha província, cuja ausência neste momento eu sinto, era 
difícil indicar qual dos dois elementos fora absorvido, se o liberal pelo 
conservador, ou este por aquele (Apoiados). 

0 SR. HORTA DE ARAÚJO. Muito bem! 
O SR. AFoNso CELSO. A grande maioria do país aplaudiu com 

prazer a inauguração da nova era, saudou com entusiasmo a ascen
são deste novo partido, que, negação completa do passado com suas 
lutas rancorosas e recursos ilegais, queria, mantendo ilesa a consti
tuição do Império, restaurar a verdade prática do sistema parlamen
tar, e introduzir na legislação as reformas que as necessidades pú
blicas exigiam e reclamava a experiência de longos anos (Apoiados). 

O SR. HoRTA DE ARAÚJO. Está recordando acontecimentos que 
felizmente são ainda bem recentes. 

O SR. AFoNso CELSO. A esse partido, que 1 arecia só dever en
contrar adesões e apoio da parte de todos aqueles que sinceramente 
desejam a felicidade de seu país, surgiram para logo dificuldades sé
rias. Seus primeiros dias não correram plácidos e serenos nesta casa; 
teve de lutar, porque de dois pontos diametralmente opostos, no 
horizonte político, levantaram-se barreiras para embargar-lhe os pas
sos. V. Ex~ lembra-se certamente, Sr. Presidente, que a ilustre opo
sição conservadora, fiel as suas tradições de emperramento e .exclu
sivismo, assinou-lhe como ponto de partida, ou vício de origem, a 
deslealdade, a compressão e a violência como únicos meios de 
ação, e só enxergava perigo, desgraça e ruínas em suas intenções e 
seus fins. Por outro lado, alguns de nossos correligionários, alguns 
desses amigos, cujos nomes nobremente recordam grande soma de 
sacrifícios e muita constância nas fileiras liberais, firmaram aqui, à 
face do parlamento e da história, um solene protesto contra essa 
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fusão, que erradamente supunham ter-se operado em detrimento 
dos princípios liberais que todos defendemos (Apoiados). 

E é certo, senhores, que os Gabinetes organizados sob a influência 
das idéias dominantes foram recebidos pelos nobres Deputados ou 
com as reservas da desconfiança, ou com a oposição decidida de 
inimigos declarados (Apoiados). Recordar-se-á V. Ex~, também, Sr. 
Presidente, dos brilhantes discursos proferidos pelos nobres depu
tados durante essa luta, tão desagradável como a de hoje, porque 
tratava-se entre amigos que se estimam, entre sectários da mesma 
crença, da mesma religião política; V. Ex~ recordar-se-á, digo, do 
papel brilhante que representavam alguns dos ilustres oposicionistas, 
quando, em resposta a esse protesto, a essas desconfianças, a essas 
hostilidades, a que aludi, faziam sentir aos nossos amigos dissiden
tes que o tempo não passa em vão por sobre as paixões humanas, 
que as coisas como os homens, os partidos como estes, modificam
se, que as necessidades de uma época não podem exprimir as ten
dências de outra (Muitos apoiados). 

Ainda ecoam neste recinto, ainda soam agradavelmente aos meus 
ouvidos, os acentos eloqüentes e inspirados no mais puro liberalismo 
com que os nobres Deputados, chefes hoje da oposição, exclama
vam: à sombra de nossas bandeiras, da bandeira liberal, há lugar 
para todos os homens de coração sincero e fé pura (Apoiados); 
receberemos com prazer todos aqueles que a nós vierem; não per
guntaremos pelo seu passado, mas somente para onde vão, para 
onde se dirigem; para nós nada valem a denominação, as cores po
líticas (Apoiados), a idéia é tudo! (Apoiados). Aceitamos, dese
jamos e pedimos o concurso de todos para a grande obra comum 
da felicidade do País (Muito bem). 

Os. nobres Deputados exprimiam assim, com a sinceridade que 
os caracteriza, a convicção de que se achavam possuídos, e tradu
ziam fielmente os sentimentos da maioria desta casa, da maioria da 
nação. Pois bem, senhores, se a opinião pública não mudou, se do
minam os mesmos princípios, se os nobres Deputados são o que 
foram, como explicar-se o espetáculo que presenciamos? (Apoiados). 

O SR. MoREIRA. A resposta está na condicional; se a opinião não 
mudou. 

O SR. AFONSO CELSO. Mas porque mudou: Porque razão se obser
va tão profunda cisão entre nós. Acaso não comungamos já as mes
mas idéias (Apoiados). Temos nós um programa e vós outro? Que
reis, porventura, ou queremos nós, o exclusivismo de outros tempos? 
(Apoiado). Já os nomes próprios significam mais que as idéias? Po
demos ou devemos lealmente dispensar o concurso daqueles que co
nosco firmaram esta situação? (Apoiados). Não, Sr. Presidente, uma 
tal política, errônea, perigosa, fatal, não pode ser a dos nobres Depu-
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tados! Por que razão, pois, de nós se separam? O país tem o direito 
de sabê-lo, e nós de perguntar-lhe - qual a linha de divisão que 
media entre nós? 

Não representará a situação este Ministério de que é chefe o Sr. 
Marquês de Olinda, que presidiu à eleição de que é oriunda esta Câ
mara? Pois o nobre Marquês a quem tecíeis há pouco os mais sú
bitos encômios, o nobre Marquês, que tentou organizar um Gabinete 
composto das sumidades progressistas de origem liberal, dos homens 
mais eminentes do partido histórico, perdem já a vossa confiança? 
(Apoiados). Por quê? Dai-nos a palavra do enigma; desvendai-nos o 
mistério (Apoiados); dizei-nos quais foram os atos por ele pratica
dos que assim converteram em adversários declarados os íntimos, os 
amigos da véspera? (Apoiados). 

Não será progressista um Gabinete que conta em seu seio o nobre 
Ministro da Marinha, cuja dedicação à causa liberal ficou provada 
nos tempos do exílio e da desgraça, o senhor conselheiro Silveira 
Lobo, cujo devotamento vai ate o sacrifício de seus interesses e da 
própria pessoa?! (Apoiados). 

O SR. URBANO dá um aparte. 
(Há mais apartes.) 

O SR. AFoNso CELSO. Não pode inspirar-nos confiança o Ministé
rio, em que vemos, ao lado do nobre Ministro da Fazenda (João da 
Silva Carrão) um dos chefes do "partido histórico", o nobre Sr. Mi
nistro da Agricultura (Antônio Francisco de Paula e Sousa), digno 
representante da geração nova, o nobre Sr. Ministro dos Estrangeiros 
(José Antônio Saraiva) e que também por sua vez esforçou-se para 
colocar à frente dos negócios públicos um Gabinete composto dos no
mes de mais prestígio do antigo partido liberal, e o nobre Sr. Ministro 
da Guerra (Angelo Muniz da Silva Ferraz) que tem recebido aqui 
ovações e aplausos da ilustre oposição?! 

O SR. FERREIRA DA VEIGA. Exclui então o Sr. Ministro da Jus
tiça? (Nabuco de Araújo) 

O SR. AFoNso CELSO. Ê verdade, escapou-me, e agradeço-lhe o ter
me advertido do esquecimento. 

Pergunto ainda, Sr. Presidente, se não será progressista o Minis
tério de que faz parte o honrado Sr. Ministro da Justiça, um dos 
primeiros estadistas que se ergueram contra as tendências exclusivis
tas do partido conservador, que abriu espaço ao partido liberal, tor
nando-se um dos mais eloqüentes propugnadores dos seus princípios?! 
(Apoiados). 

(Há um aparte.) 
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Do que me lembro é de ter visto o Sr. Ministro da Justiça colocar
se, nestes últimos tempos, à frente das idéias do meu partido, e ini
ciar as reformas pelas quais ele combate há tanto tempo (Apoiados). 
É disto que eu me lembro. Debalde pois, Sr. Presidente, se procura 
nos antecedentes políticos dos nobres Deputados, e se pede à posi
ção que assumiram nesta casa perante o País a explicação da opo
sição desabrida e tenaz que se levanta contra o Gabinete de 12 de 
maio. Essa explicação também não no-la pode fornecer a organiza
ção desse Gabinete (Apoiados). Encontrá-la-emas na reforma judi
ciária projetada pelo Sr. Ministro da Justiça? Vejamos. O nobre depu
tado por São Paulo, dando-nos uma prova mais do seu magnífico 
talento, e analisando a reforma em vista das bases já conhecidas, ne
gou-lhe os foros de liberalismo, e qualificou-a de uma conquista mais 
do poder executivo, uma absorção mais em prejuízo do poder judi
ciário, uma inversão dos princípios sagrados. Confesso, Sr. Presidente, 
que, acostumado a ouvir sempre do nobre deputado por São Paulo 
as mais belas preleções das teorias liberais que bebi na infância, e 
que o estudo e reflexão robusteceram em meu espírito, confesso que 
custou-me a acreditar no que ouvia, e minha admiração nesse mo
mento não podia ser excedida senão pela que experimentei quando 
ao mesmo nobre deputado ouvi proclamar que a reforma de lei de 
3 de dezembro não podia ser uma aspiração, uma tendência política! 
A lei de 3 de dezembro, que assinala nossas profundas dissidências 
com os nossos adversários; a lei de 3 de dezembro, que infelizmente 
levou-nos já ao campo de batalha, que ensangüentou' duas Províncias 
do Império! Oh! se a reforma de uma tal lei não é uma aspiração 
política, o que significa então para o nobre deputado a revolução de 
1842, erro funesto sem dúvida, mas sacrifício nobre de um partido 
inteiro, que no sangue vertido deu a mais eloqüente prova da since
ridade de suas convicções?! (Muitos apoiados). 

Mas, como dizia, o nobre deputado qualificou de antiliberal a re
forma, e analisou-a nos seus pontos mais salientes - o júri, tribunal 
correcional, incompatibilidade da magistratura e nomeação de advo
gados hábeis para os cargos de juiz de direito e desembargador. Não 
me proponho a refutar quanto disse o nobre deputado, porque sobre 
ser tarefa superior às minhas forças (Não-apoiados), .o nobre Ministro 
da Justiça acha-se presente, e há de certamente defender com van
tagem a sua obra. Desejo simplesmente, com a permissão do nobre 
deputado, a quem voto muita admiração e muita amizade, pedir-lhe 
algumas explicações que tirem o meu espírito do estado pouco agra
dável em que ele se acha. 

Em verdade, Sr. Presidente, o procedimento ·do nobre deputado, 
que é sempre coerente, porque S. Exil- é sempre sincero e leal, não 
parece facilmente explicável nesta ocasião. 
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V. Ex~ e a casa lembram-se que discutimos aqui, em 1864, uma 
proposta de reforma judiciária apresentada pelo Sr. Senador Sinimbu 
durante o seu último Ministério, e emendada pela comissão res
pectiva, da qual faziam membros notáveis do partido liberal, um dos 
quais vejo hoje alistado nas fileiras da oposição. Pois bem, cotejando 
com esse projeto o do atual Sr. Ministro da Justiça, eu vejo que as 
censuras a este feitas pelo nobre deputado cabem-lhe perfeitamente. 

Ainda mais: eu vejo que aquele projeto faz concessões muito 
menos amplas e completas à idéia liberal do que as consagradas no 
do Sr. Ministro da Justiça, que não satisfizeram ao nobre deputado 
(Apoiados). 

Observo, pois, nos arts. 26 e 27 essa incompatibilidade que S. Ex~ 
tanto estigmatizou; e nem só isso, observo que é ali mais absoluta 
ou mais rigorosa do que a estabelecida pelo nobre Ministro. S. Ex~ não 
impede, não proíbe que o magistrado aspire à carreira parlamentar. 
Pelo projeto do nobre Ministro o magistrado pode ser eleito, pode vir 
desempenhar aqui ou no Senado o mandato que lhe for confiado, 
perdendo o lugar que exercer (Apoiados). O projeto emendado pela 
comissão, porém, ia mais longe, proibia a eleição dos desembarga
dores, considerando nulos os votos que obtivessem dentro dos dis
tritos das respectivas relações. Quanto aos juízes de direito, estabe
lecia a mesma disposição que o nobre Ministro consagrou. A acei
tação do mandato legislativo importava perda do lugar. Eu vejo 
mais no § 10 do art. 59 o seguinte: "São aptos para serem nomea
dos juízes de direito. . . os advogados formados em Direito que ti
verem mais de 6 anos de prática efetiva e que nela se houverem 
distinguido, ou que contem oito anos ·de serviço em empregos de 
alta administração." É a mesma idéia abraçada pelo nobre Ministro 
e a qual o nobre deputado considerou como uma ameaça suspensa 
sobre a magistratura, e não sei mesmo se como um meio de cor
rupção. E a este respeito farei uma ligeira observação. O nobre 
deputado concordará comigo que a teoria liberal terá obtido um 
triunfo decisivo desde que forem extintos os juízes municipais, esses 
magistrados temporários e de comissão, que pela dependência abso
luta em que se acham do Executivo não oferecem garantia alguma 
ao direito das partes, à boa administração da justiça (Apoiados). 
Ora, extinta essa classe, e mais tarde ou mais cedo se-lo-á, onde 
irá o governo procurar pessoal para os lugares de juiz de direito? 
Sem dúvida que na classe dos advogados, preferindo os que tiverem 
já alguns anos de prática do foro, por terem estes em seu favor mais 
presunções de capacidade (Apoiados). Logo, o princípio aceito pelo 
nobre Ministro, e já anteriormente admitido por uma comissão desta 
casa, não é tão mau ou tão perigoso, como se afigurou ao ilustre 
Deputado. Mas, disse S. Ex~, os advogados hábeis, que se distin-
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guirem no exercício de sua profissão, podem ser nomeados juízes de 
direito e des6JiiJ.bargadores; e sendo o governo quem avalia, quem 
julga dessas habilitações, não encontrando peias à sua livre escolha, 
colocará assim um pé sobre a magistratura de primeira entrância e 
outro sobre a da segunda. Ora, Sr. Presidente, essa influência que 
em virtude da nomeação o nobre Deputado diz que exercerá o poder 
executivo sobre o judiciário já existe, e existirá enquanto se não 
reformar a constituição do Império. 

Foi ela que, concedendo ao Poder Executivo a atribuição de 
prover os cargos públicos, conferiu-lhe essa influência, que exercerá 
sempre, quer as nomeações possam recair sobre os advogados, quer 
se restrinjam ao círculo mais estreito dos juízes municipais quanto 
às comarcas, e de direito quanto às relações (Apoiados). 

O SR. NÉBIAS. O Sr. Ministro quer garantir a perpetuidade, fican
do, porém, salvas a nomeação dos advogados para desembargadores 
e a aposentadoria dos magistrados. 

O SR. AFoNso CELSO. Tenha o nobre Deputado a bondade de 
ouvir-me. Talvez concorde comigo no que vou agora dizer. Em um 
ponto estou de acordo com o nobre Deputado, e declaro-o com 
franqueza, porque, conquanto seja ministerial, e ministerial dedi
cado, não me julgo na obrigação de seguir em tudo as opiniões do 
Governo. 

Aceitando como um princípio útil a escolha de juízes de direito 
entre os advogados que se distinguem na prática do foro, eu enten
do que até aí deve limitar-se a liberdade de escolha, que ela não 
pode ir adiante sem grande injustiça. 

O SR. CHAGAS LoBATo. Apoiado; assim penso também. 
O SR. AFoNso CELSO. Desde que por considerações de ordem su

perior impossibilita-se a magistratura para os cargos eletivos; desde 
que se decreta a sua incompatibilidade e fecham-se-lhe as portas do 
parlamento, a ela só devem ser franqueadas as de relação e supremo 
tribunal de justiça (Apoiados). É necessário que ao magistrado se 
garanta uma carreira tão nobre e elevada como a parlamentar, que 
lhe é vedada. Se queremos ter bons magistrados, cumpre que lhes 
sejam garantidos, contra a concorrência de estranhos, lugares de 
honra e bem retribuídos, que a um tempo satisfaçam suas ambições 
de glória e os ponham a abrigo das necessidades e privações. 

Entendo, pois, que não é justa, nem conveniente a disposição do 
projeto do nobre Ministro que permite nomear para desembarga
dores os advogados que tenham doze anos de prática. 

O SR. NÉBIAS. O Jornal do Comércio declarou que eram precisos 
40 anos. 

O SR. AFONso CELSO. Até de erros de imprensa quererá V. Ex~ 
fazer carga ao Ministério?! 
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O SR. NÉBIAS. A folha oficial declarou que são precisos 40 anos. 
O SR. AFoNso CELSO. V. Exi!-s com estas coisas provam falta 

de matéria para acusar o Ministério. 
Continuemos a comparar os dois projetos: é esse meu fim prin

cipal, de que me ia insensivelmente apartando. Ao júri a quem o 
Sr. Ministro da Justiça confia o julgamento de todos os crimes ina
fiançáveis, a quem confia o julgamento de todos os crimes de liber
dade de imprensa; ao júri a quem S. Exi!- restituiu atribuições que 
leis especiais lhe subtraíram, tais como o julgamento dos· crimes de 
morte e roubo cometidos nas fronteiras, os de moeda falsa, bancar
rota, resistência, tirada de presos; ao júri, cujas absolvições S. Exi!
quer que prevaleçam apesar de quaisquer nulidades que viciem o 
processo ... 

UMA Voz. É a idade de ouro! 
O SR. AFONSO CELSO. Não chegamos à idade de ouro, mas todas 

estas grandes concessões à idéia liberal existem no projeto do Sr. Mi
nistro. Como dizia, ao júri, a quem se restitui assim seu antigo es
plendor, sua primitiva importância, o nobre Deputado por São Paulo 
supôs ameaçado de esbulho, contra o qual julgou dever protestar 
em nome do partido liberal. 

E S. Exi!- supô-lo ameaçado de esbulho por que, senhores? Por
que não se lhe confiou também o julgamento das pequenas faltas, dos 
crimes afiançáveis, que serão da competência do tribunal correcio
nal, composto também de jurados, em sua maioria, e de vereadores 
da câmara municipal, entrando assim para sua organização o ele
mento eletivo! 

Tribunal correcional! criação híbrida, natureza que se não define, 
concepção extravagante! disse o nobre Deputado. Note, porém, o 
nobre Deputado que neste País monárquico representativo o ele
mento eletivo acotovela-se com o princípio da autoridade no seio 
de mais de uma entidade, e que, portanto, há mais de uma organi
zação híbrida, indefinível e extravagante no dizer de S. Exi!
(Apoiados). 

Vejamos, agora o que fazia do júri o projeto da ilustre comissão 
de 1864; vejamos como ela enten@ia haver-lhe restituído o antigo 
esplendor. As únicas concessões aí feitas ao júri, Sr. Presidente, li
mitam-se à redução do prazo para as apelações interpostas de suas 
decisões e a converter em provocação para novo julgamento, na se
guinte sessão, a apelação ex officio do art. 79 § 1 Q da lei de 1841! 
Ora, se o projeto do nobre Ministro que, além de restituir ao júri o 
que nossos adversários lhe tiraram dá grande importância à magis
tratura popular, concedendo-lhe atribuições de muito alcance, am
plia as fianças, separa a polícia da judicatura e estabelece as in
compatibilidades, não é liberal, como deverá ser qualificado o da 
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ilustre comissão de 1864? Será liberal? Não o é, não pode sê-lo, na 
opinião muito autorizada do nobre Deputado por São Paulo. En
tretanto, senhores, esse projeto foi aceito e protegido pelo Ministério 
do Sr. Conselheiro Zacarias, de que fez parte o nobre Deputado. 

Se S. Ex~ o aceitou então, porque repele hoje o do nobre Minis
tro da Justiça, mais liberal que aquele, como tenho demonstrado? 
A nódoa que o enfeia, o vício que o prejudica, será acaso a assi
natura do autor? (Apoiados). É esta a explicação que desejara ob
ter do nobre Deputado ... 

O nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, que ontem negou aqui 
a decadência dos partidos, reconhecendo e lamentando todavia a 
decadência do sistema parlamentar, como se um fato pudesse existir 
sem outro (Apoiados); o nobre Deputado, q-qe negou a fusão, tendo 
sido aliás um dos seus mais conspícuos cooperadores (Apoiados); 
o nobre Deputado, que sustenta não se terem modificado as ten
dências dos antigos partidos, mas que já não vê inimigos a comba
ter; que não compreende Ministérios mistos sem perfeito acordo 
de idéias políticas; que dispensa elogios ao nobre Sr. Ministro da 
Guerra, e recorre ao nobre Sr. Ministro da Marinha, quando julga 
ameaçada a idéia liberal, mas que vê encarnados no Ministério os 
sete pecados mortais ... 

O SR. C. OTONI. Eu não disse isso. 
0 SR. AFoNSO CELSO. V. Ex!!- não é Deputado pelo Rio de Ja

neiro; tenho a honra de ser seu colega por Minas Gerais. O nobre 
Deputado, que não acredita em programas, mas censura o Gabinete 
por não tê-lo formulado no começo da sessão; que finalmente em
presta asas de ícaro ao seu partido, disse-nos, com a sua palavra 
fácil e elegante: O Ministério não é, não pode ser solidário; o Mi
nistério quer evitar a discussão; a publicidade amedronta-o; deixa 
o parlamento vaguear às tontas pelas trevas; não lhe fornece um 
raio de luz sequer que o dirija na difícil e importante discussão dos 
orçamentos; o Ministério alijou ao mar um companheiro, e vive ain
da?! e as mesmas ondas não o tragaram? 

Analisemos uma por uma estas proposições. O nobre Deputado en
tende ser um fato anormal a retirada do muito probo e ilustre ex
ministro da fazenda e a continuação de seus colegas no gabinete; vê 
nisto uma prova do falseamento da decadência do sistema parla
mentar.* 

* Por divergências pessoais - fato de rotina em todas 'as administrações, em 
todos os países e em todos os tempos - Dias de Carvalho se demitira do 
Ministério da Fazenda, em marp de 1866, sendo substituído por João da 
Silva Carrão. 
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Mas, senhores, se isto é decadência do sistema, vem de longe, é 
um vício já radicado neste país e ainda naqueles que diariamente 
nos são apontados como modelos que devemos seguir. Vem de longe, 
sim, porque, para me não referir senão à história hodierna, lembra
rei ao nobre Deputado que no Ministério do Sr. Conselheiro Fur
tado, o Sr. Conselheiro Beaurepaire foi substituído pelo Sr. Vis
conde de Camamu (Apoiados); lembrarei mais que nesse mesmo 
Ministério ocupou a pasta de Estrangeiros o Sr. Senador Dias Vieira, 
que pertencera ao seu antecessor, e nem por isso julgou-se falseado 
o sistema parlamentar. 

Poderia citar outros exemplos de data anterior; mas, como talvez 
não sirvam por serem de casa, irei pedir um ao País livre por exce
lência - à Inglaterra. Prefiro-o a quaisquer outros, porque este dá 
a conhecer também os traços duros a que estão sujeitos os que têm 
a infelicidade de vestir esta nova túnica de Nessa, chamada política. 
O nobre Deputado, lido como é na história política de todos os 
Países, sabe perfeitamente que lorde Melville pertenceu, como 1 Q 

lorde do almirantado, ao célebre Ministério Pitt, que tão eminentes 
serviços prestou ao seu País. Lorde Melville encontrou a repartição 
da Marinha no mais deplorável estado. Nos estaleiros e arsenais 
tudo faltava, o ferro, as madeiras de construção, os operários, nada 
se fazia enfim. Em menos de um ano o Ministro tudo reparou. 
Fez construir 168 navios de guerra e consertar um número muito 
maior. Mas, Sr. Presidente, tais serviços, grandes que eram como 
acontece aqui, como acontece em toda a parte, não foram suficientes 
para desarmar o espírito de partido, implacável em seus ódios. 
(Apoiados). O nobre Deputado sabe também que naquele País se 
introduzira de longa data um abuso escandaloso. Os tesoureiros da 
Marinha e da Guerra distraíam para aplicá-los em proveito próprio 
os fundos disponíveis das respectivas caixas. Melville quis pôr termo 
a semelhante estado de coisas quanto à repartição a seu cargo, e 
nesse intuito obteve do parlamento um ato declarando que as so
mas destinadas às despesas da Marinha não podiam ter absolutamente 
outra aplicação; que elas deveriam ser depositadas no banco, do qual 
somente sairiam em vista de ordens expressas, nas quais se espe
cificassem os serviços a que devessem ser aplicadas. Anos depois, 
em 1803, foi nomeada uma comissão para sindicar sobre o estado 
geral da Marinha, e essa comissão demonstrou que durante toda a 
gestão de Melville aquele ato do parlamento deixara de ter execução; 
e que, ao contrário, o pagador geral, colocado sob suas ordens ime
diatas, retirara do banco somas consideráveis e as aplicara em espe
culação de interesse particular. O caráter, os hábitos, os precedentes 
de Melville não autorizavam a menor suspeita sequer sobre sua co
participação nesse desvio de fundos públicos. Mas apresentava-se 
à oposição uma ocasião azada de dar xeque mortal ao gabinete, 
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conspurcando-se embora o ilibado caráter de um dos seus membros 
mais eminentes; não a deixou escapar, como era fácil de prever-se, e 
aproveitou-a. Foi oferecida ao Parlamento uma moção, propondo 
um voto de censura contra lorde Melville. Pitt defendeu calorosa
mente o seu colega, mas foi derrotado. A moção passou por um 
voto. Nem só isso: Pitt foi insultado no recinto do Parlamento, e 
para escapar a maiores injúrias foi mister que seus amigos o levas
sem para fora do salão. 

No dia seguinte Melville resignou as funções de 19 lorde do almi
rantado. A oposição não se satisfez. Nova moção foi oferecida pe
dindo ao rei que o eliminasse da lista de seus conselheiros privados. 
Pitt lutou ainda, mas debalde, a demissão teve lugar e foi com lá
grimas nos olhos e a palavra cortada por soluços - que o grande 
Ministro anunciou ao parlamento estarem satisfeitos os seus desejos. 

Pois bem, Pitt e seus colegas não se julgaram obrigados a acom
panhar o Ministro demissionário, eles entenderam que cumpria-lhes 
sacrificar seus desgostos pessoais à causa do seu país então a braços 
com uma guerra de extermínio e ameaçado da invasão francesa. O 
serviço público exigia a sua continuação no ministério, ficaram. Pitt 
completou suas monumentais reformas financeiras, e teve ainda a 
felicidade de inscrever nos anais de sua pátria a brilhante vitória de 
Trafalgar. Deixou de ser Ministro quando morreu. 

Mas isto passou-se na Inglaterra, Sr. Presidente; no Brasil é outra 
coisa; considera-se uma falta imperdoável, uma aberração do sistema 
parlamentar - não se demitir um Gabinete em peso só porque um 
dos Ministros se retira! (Apoiados; muito bem). 

O Parlamento tateia nas trevas! O Gabinete não lhe fornece um 
só esclarecimento! O Gabinete foge das discussões, evita o debate! 
Mas, senhores, quando e como foi que o Gabinete fugiu da dis
cussão, que esclarecimentos já negou? Referi-vos à falta de relató
rios e balanços? Os relatórios foram-nos presentes quando deviam 
ser, no começo da sessão (Apoiados). Quanto aos balanços, os no
bres deputados sabem que são trabalhos importantes, que em virtu
de de lei preparam-se em épocas fixas e determinadas (Apoiados). 
Trabalhos dessa ordem não podem ser feitos de um momento para 
outro, porque dependem de informações e esclarecimentos, que são 
remetidos das províncias também em épocas certas: 

Referem-se os nobres Deputados ao tratado da Tríplice Aliança, 
de que o Governo não nos deu ainda conhecimento? Os nobres 
Deputados não podem ignorar, porque é público e notório, que nes
se tratado há uma cláusula que exige a sua reserva enquanto não 
terminar a guerra (Apoiados). Assim, pois, esta censura é igual
mente improcedente (Apoiados). 

O Ministério não é solidário, dizeis vós, lavra em seu seio a dis
córdia, há ali causas latentes de dissolução e morte. Senhores, eu 
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não conheço senão dois meios únicos de apreciar a solidariedade de 
um Ministério; suas manifestações perante o parlamento e seus atos. 

Por mais de uma vez, os nobres Ministros têm declarado nesta 
casa que são perfeitamente solidários, que todos eles aceitam a res
ponsabilidade dos atos por cada um praticados, ou por outra, decla
ram-se um por todos e todos por um. Seus atos longe de contraria
rem tais declarações confirmam-nas, provam que os nobres ministros 
acham-se completamente de acordo, quer quanto aos fins a que se 
propõem, quer quanto aos meios que entendem dever empregar para 
consegui-los (Apoiados). Que mais querem, portanto, os nobres 
Deputados? Que importa ao País saber se os Ministros discutem 
com calma em suas conferências, se há entre eles rivalidades ou 
ciúmes; que importa saber qual o que cede e qual faz vingar suas 
opiniões, se aqui, se perante o Parlamento essas opiniões se mani
festam sempre acordes, sempre as mesmas? (Apoiados). 

E a vós, senhores, que tanto falais em solidariedade, a vós, que 
tendes, ou pelo menos deveis ter, a pretensão, mui legítima certa
mente, de governar o País, não poderíamos como justa reconven
ção perguntar-vos também - sois acaso perfeitamente solidários? 
(Muitos apoiados). Que laço, que acordo comum vos prende hoje, 
quando há bem pouco tempo ainda vos víamos, com pesar, militando 
em campos opostos, hostilizando-vos reciprocamente? Quem cedeu, 
quem transigiu? (Muitos apoiados). 

(Há apartes.) 
Afirmais que o sois, é quanto basta; os fatos, os acontecimentos, 

viram demonstrar se essa solidariedade é real ou meramente apa
rente (Apoiados). 

Tenho ouvido por vezes, e isto me dói, pretender-se explicar a 
oposição que sofre o atual Gabinete, apelando-se para a queda de 
seu antecessor, recordando-se a derrota que sofreu o Ministério do 
Sr. Conselheiro Furtado em escrutínio secreto! Dói-me isso, repito, 
porque é sem dúvida doloroso ver que os altos destinos da nação, 
que nos cumpre zelar e proteger, e também as conveniências de um 
grande partido, fiquem assim à mercê de ressentimentos que se devia 
esquecer, de represálias que nada justifica (Apoiados). Com uma 
tal teoria ou teríamos um Ministério único permanente, o que é 
ab5urdo, ou nenhum seria possível, o que é igualmente absurdo. A 
queda de um Gabinete deveria arrastar a queda do que se lhe se
guisse, e assim sucessivamente. E não vêem os nobres Deputados 
que assim revelam aos olhos de todos a própria fraqueza?! Pois não 
combatem a vosso lado muitos dos que concorreram para esse acon
tecimento? (Apoiados). Foi um erro a queda desse Ministério, e 
quereis reproduzi-lo? Foi um erro, e não vos aproveita a experiên
cia e não tratais de remediar-lhe os maus efeitos, antes procurais 
agravá-los! 
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Senhores, sejamos francos, o Gabinete Furtado nem era o único 
liberal que se podia organizar entre nós, nem merecia, por certo, 
mais dedicação que o seu antecessor (Apoiados). Esse também 
caiu inesperadamente; - foi surpreendido pela derrota. E lembrou
se alguém de fazer dessa derrota motivo de oposição contra o que 
o sucedeu no poder? 

Deixemos, afastemos para bem longe de nós estes germes de uma 
desinteligência perene, germes que darão talvez, mau grado nosso, 
frutos que nossos adversários se apressaram em colher! (Apoiados). 
Conservemo-nos unidos e fortes, que só assim faremos algum serviço 
a este país (Apoiados). O Ministério tem violado a constituição do 
Império. Mas as provas? São os decretos relativos aos voluntários 
da pátria e à guarda nacional, decretos que encontram sua justifi
cação em atos desta própria Câmara, em leis que figuram já em 
nossas coleções! (Apoiados). As provas? Encontram-se na ausência 
de colegas nossos, distraídos em comissões alheias ao mandato le
gislativo. Em abono desta última asserção, citou-se nominalmente o 
distinto presidente de minha província, o nosso ilustre colega o 
Sr. Saldanha Marinho. 

Defendendo o Governo ainda neste ponto, defenderei também o 
nosso colega, que para isso conceder-me-á permissão. Senhores, o 
Presidente de Minas não deixou o exercício das funções que digna
mente desempenhava no dia em que deviam começar os nossos tra
balhos por uma razão bem simples, mas terminante. S. Ex~ não 
deixou a presidência porque não tinha a quem passá-la. 

O SR. URBANO. De modo que se ele morresse ficava a província 
sem governo. 

O SR. AFoNso CELso. Para esse caso extremo há providência na 
lei. S. Ex~ não -tinha a quem passar a presidência, porque os três 
primeiros vice-presidentes eram impedidos como ele; o 19 é o ve
nerando Sr. Senador Fernandes Torres, o 29 era o nobre Deputado 
pelo 59 Distrito, o 39 é o ilustre presidente desta casa. 

Os três últimos residem à distância de mais de 50 léguas da ca
pital. 

(Há um aparte.) 
Sei que há uma disposição autorizando o chefe de polícia a assu

mir a administração, na falta de todos os vice-presidentes, o juiz 
de direito da capital, na falta do chefe de polícia, e por último 
o inspetor da tesouraria de fazenda. Mas para que S. Ex~ pudesse 
passar a administração ao chefe de polícia, que só em caso extremo 
é chamado a exercer as funções presidenciais, era indispensável que 
os três vice-presidentes desimpedidos declarassem oficialmente que 
a não aceitavam (Apoiados). Antes disso não podia fazê-lo: o exer
cício legal de um suplente ou substituto só pode ter lugar depois 
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que o cargo passar pelas mãos do que lhe for imediatamente su
perior na respectiva escala (Apoiados). 

Nestas circunstâncias, o Sr. Saldanha Marinho representou ao Go
verno, pedindo providências, que imediatamente foram tomadas com 
a nomeação de um vice-presidente ... 

O SR. URBANO. Eis aí a razão. Esperava-se a nomeação de novo 
vice-presidente. 

O SR. AFONSO CELSO. Se julga que houve nessa nomeação cál
culo ou fim político, engana-se completamente. Felizmertte em mi
nha província o partido mantém-se unido e compacto, não há no 
seu seio interesses opostos que o dilacerem, e nem os haverá - ao 
menos por culpa nossa (Apoiados). Para o partido o nome do dis
tinto Sr. Vigário Sant'Ana tem tanta significação como quaisquer 
dos outros vice-presidentes liberais (Apoiados). 

Nomeado esse ilustre mineiro, que então se achava fora da ca
pital, o Sr. Saldanha Marinho expediu uma parada convidando-o a 
vir prestar juramento e entrar em exercício. Apenas preenchida 
foi essa formalidade S. Ex'!- entregou-lhe as rédeas do Governo e 
tirou-se da província, que viu com profunda mágoa a sua retirada. 

Foi ainda censurado o Gabinete por ter formulado agora um 
programa político, quando não o fez ao apresentar-se nesta casa. 
Não é o valor das idéias que esse programa consagra, não é o me
recimento, a utilidade, ou a oportunidade das medidas que o Go
verno pretende realizar que constituem o objeto da censura, é sim 
o fato em si (Apoiados). Censura-se o Ministério porque não quer 
limitar-se mais a debelar a guerra e empreende algumas reformas 
liberais. Desde que os nobres Ministros, tendo acumulado nas 
margens do Paraná e sobre suas águas os elementos necessários 
para assegurar-nos o castigo do bárbaro inimigo que nos acome
teu à falsa fé, pode mais desassombrado olhar para o interior do 
País, reconheceu que havia alguma coisa mais de grande e impor
tante, em relação à qual podiam prestar-lhe mais alguns serviços 
relevantes (Apoiados). Daí o programa, que não se combinou 
então, porque a guerra absorvia todas as atenções, todos os cui
dados. 

Os nobres Deputados, porém, entendem que ao Ministério não 
era lícito satisfazer a outras necessidades que não as da guerra; 
que devia ser essa a sua única missão, que, embora se reconhe
cesse com força e meios suficientes para realizar algum melhora
mento, para dotar o seu país com algum benefício importante, não 
podia, não devia fazê-lo! 

Entre aqueles que assim pensam e o gabinete que julga de seu 
dever alguma coisa mais do que debelar a guerra, que esforça-se 
por satisfazer a algumas necessidades há longo tempo sentidas e 
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pretende, por meio de reformas refletidas, prudentes e liberais, pre
parar um futuro melhor para o seu País decida ele quem tem 
razão (Muitos apoiados). 

Senhores, a hora soou e cumpre que eu termine. 
O grande mal da atualidade não é a guerra, é o déficit, disse-o 

um dos ilustres chefes liberais no Senado; o que se acha em de
cadência não são os partidos, são as indústrias, as forças produti
vas do País, as fontes de sua riqueza, acrescentou aqui um outro 
chefe liberal não menos ilustre. 

Se é isto uma verdade, como infelizmente é, parece que outro 
deveria ser o procedimento da ilustre oposição (Apoiados). Nin
guém respeita mais do que eu os ilustres oposicionistas. Folgo de 
render-lhes a sincera homenagem de meu respeito e consideração. 
Não ponho em dúvida a nobreza de seu caráter, nem a boa fé de 
suas intenções (Apoiados). Permitam-me, porém, os nobres Depu
tados que, com a franqueza de que se deve usar sempre nessa casa, 
eu lhes diga - outro devia ser o vosso procedimento. Se o déficit 
aí existe pavoroso e medonho, se as fontes de riqueza pública estão 
esgotadas, se as nossas indústrias definham e morrem, e se o Go
verno não atina com os meios próprios para superar tão graves di
ficuldades - o que vos cumpre fazer? 

Derribá-lo? Já o teríeis feito se o pudesses. Não o tendes podido 
até agora; e, pois só vos resta indicar as medidas capazes de afas
tar o País do abismo que o ameaça, e propor os meios próprios 
para restituir às suas indústria~ a seiva e a vida que lhes fogem 
(Apoiados). Não nos compete a iniciativa, dizeis, não somos Go
verno; nossa missão é destruir, derribar! Estranha teoria esta, 
senhores! Assistis às desgraças do País e não vos apressais em sal
vá-lo? Antes de serdes oposicion'stas não sois porventura legisla
dores? (Apoiados). A obrigação de satisfazer a uma necessidade 
pública é igual tanto para o deputado da oposrçao como para o 
governista (Muitos apoiados). Ao vosso patriotismo repugna o 
papel inglório do médico que, chamado a prestar os socorros de 
sua arte a um mor:bundo, se limitasse a censurar as aplicações por 
outrem lembradas (Apoiados). 

Venham as vossas idéias, o vosso programa (Apoiados). 
Destruir, destruir só, não é, não deve ser, a vossa bandeira! Essa, 

a campear sinistra sobre ruínas, não é, não pode ser a bandeira li
beral! (Muitos apoiados; muito bem, muito bem). 

li. O "ECUMENISMO'' POLíTICO DE AFONSO CELSO 

Além da "união partidária" nos momentos difíceis da vida na
cional, defendia ainda Afonso Celso a colaboração dos adversários, 
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mesmo em fases normais, a exemplo da CoNCILIAÇÃo levada a cabo 
por Paraná, em 1853, políticos de tendências diversas dando-se as 
mãos, sem quebra de princípios e idéias, visando a promover o bem 
comum, não lhe repugnando recrutassem os Chefes de Gabinetes 
elementos estranhos ou até hostis, desde que dignos e capazes, o 
caso de Ferraz, convocado por Olinda para o Ministério da Guer
ra, no colégio Liberal, de 12 de maio de 1865. 

Embora a paixão grupista tentasse amesquinhar os méritos do 
futuro Uruguaiana, - acentuando uma quadrinha debochativa, glo
sando-lhe o nome - "Ângelo Muniz, não sabe o que diz; da Silva 
Ferraz, não sabe o que faz" - a verdade é que se tratava de 
administrador do mais alto gabarito, proclamando Joaquim Nabu
co poderia exercer qualquer Pasta e "todas ao mesmo tempo"; e 
exigindo as operações bélicas do Paraguai um dirigente à altura 
da tarefa, por que deixá-lo à margem, apenas pelo seu partidaris
mo extremado? 

Liberal de têmpera rija, pensava como Lopes Neto, o bravo da 
PRAIEIRA, quando enfatizava, respondendo ao apelo unionista de 
Nabuco de Araújo que, "de costas voltadas para o passado e olhos 
fitos no futuro", se sentia à vontade para estender a mão aos 
CONSERVADORES, "repetindo, com cordial prazer, as memoráveis pa
lavras de Corneille: Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convie. 

E este "ecumenismo" arejado e puro não se limitava à linha 
de moderação entre os dois grandes partidos do Segundo Reinado 
que, em luta constante, tinham, entretanto, um ponto de afinidade 
e identificação - o devotamento ao TRONO - indo além para 
alcançar os REPUBLICANos, em guerra aberta às instituições, lu
tando contra o regime monárquico. 

Com a volta dos LIBERAIS AO PoDER, em 1878, Sinimbu, ao or
ganizar o Gabinete de 5 de janeiro, entregou o Ministério da Jus
tiça a Lafaiete Rodrigues Pereira, notável intelectual e, àquelas 
alturas, um dos luminares da ciência jurídica, ombreando com os 
maiores jurisconsultos do tempo - Nabuco de Araújo, Teixeira 
de Freitas, Andrade Figueira e outros. 

A convocação causou surpresa em muitos círculos, dado que, 
um dos "frustrados" com o "estelionato político" de 1868 - a 
queda dos liberais, de Zacarias, e o ascensão dos Consevadores, 
com Itaboraí - Lafaiete operara guinada de 180 graus, alistando
se nas hostes republicanas, tendo sido um dos signatários do Ma
nifesto de 3 de dezembro de 1870. Traduzindo a estranheza geral, o 
deputado potiguar Bezerra Cavalcanti foi à tribuna da Câmara, 
opondo reparos à presença da "ovelha negra" no redil monarquis
ta, ofensiva que Afonso Celso se apressou em neutralizar, em dis
curso de que vale recordar o seguinte tópico: 
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"O nobre Deputado pelo Rio Grande do N arte aludiu ontem 
às idéias liberais avançadas do nobre Ministro da Justiça. Eu peço 
licença ao meu ilustre colega para perguntar-lhe que alcance tem 
essa alusão. S. Ex'!- entende, que o nobre Ministro da Justiça não 
podia decentemente, e sem quebra de sua.s crenças, tomar assento 
nos conselhos da Coroa? 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTI. Não disse isso. 
O SR. AFoNso CELSO. Então ao que veio a alusão? 
0 SR. BEZERRA CAVALCANTI. V. Ex'!- compreende-a perfeitamente. 
O SR. AFoNso CELSO. Não a ~empreendo, e se não envolve uma 

censura, passo adiante (Apoiados e apartes). Realmente, seria para 
lamentar que entre nós fosse motivo de censura e exprobração o 
que se tem dado em outros países, sem excitar o menor reparo 
e merecendo até louvores. Bright, radical, serviu à Rainha da 
Inglaterra; Depretis e Nicotera, republicanos, foram Ministros do 
rei da Itália; Thiers, monarquista, foi presidente da república fran
cesa, cujos destinos ainda agora dirige nobre e lealmente o Duque 
de Magenta, notório e dedicadíssimo bonapartista (Apoiados). 
Nenhum destes grandes cidadãos foi por tais atos acusado de haver 
traído as suas crenças ou falhado aos seus deveres de funcionário 
(Apoiados). 

Eu não vejo nada que estranhar, antes considero naturalíssimo, 
que nós, liberais, colaboremos no serviço público com os repu
blicanos do nosso País, porque eles não querem transformar as 
nossas instituições pela violência, senão pelo progresso natural das 
idéias pela força da doutrina. Demais, há para os sectários das 
duas escolas princípios que são comuns; e portanto por que não 
se hão de auxiliar reciprocamente para sua realização? Obtida esta, 
cada um seguirá o seu caminho (Apoiados). Este consórcio, senho
res, é tanto mais natural e legítimo, quanto é incontestável que os 
nossos partidos hão de transformar-se em futuro mais ou menos 
próximo. Ou nós, liberais, havemos de conseguir, sob a atual for
ma de Governo, a soma de liberdades e franquezas de que a Nação 
carece para ser feliz, e então não haverá republicanos, porque a 
melhor república é a monarquia constitucional representativa 
(Mui tos apoiados) ; ou não as conseguiremos, e em tal caso, Sr. 
Presidente, outros, que não os atuais, serão os partidos em que se 
dividirá o País - republicanos e monarquistas (Apoiados). 

Sentando-se nos conselhos da Coroa, onde brilha por seu talento 
e ilustração superiores, o nobre Ministro da Justiça não tinha ne
cessidade de fazer, nem de exigir de seus colegas, nenhuma retra
tação. Todos mantêm a integridade de suas crenças, e sinceramen
te se devotam à realização das medidas que constituem o seu 
programa e a respeito das quais estão de pleno acordo. Isto, senho
res, longe de ser um fato que possa provocar reparo, é um acon-
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tecimento que devemos aplaudir por todos os motivos, tanto mais 
quanto o nobre Ministro, pela especialidade de seus estudos e co
nhecimentos, preenche em nossas fileiras o vácuo imenso, que nelas 
deixou o chefe preclaro e querido cuja morte choramos há quase 
um ano (Muitos apoiados; Muito bem). 

No caso de Lafaiete, é verdade, haveria atenuantes de algum 
peso: muitos o julgavam um republicano "festivo" e diletante, as
soalhando-se, mesmo, se declarara adepto do "barrete frígio" com 
pretexto para abandonar as atividades políticas, dedicando-se aos 
estudos de Direito e à rendosa banca de advocacia em que Ihe eram 
companheiros Teixeira de Freitas e Andrade Figueira. 

E se, algum tempo, foi mesmo republicano, o comichão passou 
logo, sem deixar maiores vestígios, voltando, "filho pródigo", ao 
"ninho antigo", ocupando o Ministério da Justiça, com Sinimbu e 
presidindo ao Gabinete de 24 de maio de 1883 ... 

A linha de "abertura" do prócer de Ouro Preto seria, entretan
to, muito mais profunda, levando-o a defender a posição dos re
publicanos extremados, cuja propaganda lhe parecia legítima ·e ina
tacável, ponto de vista, por exemplo, sustentado, sem meias tintas 
em discurso de 13 de junho de 1881, polemicando com o Barão de 
Cotegipe. 

Tendo o prócer conservador baiano feito críticas ácidas a um 
Deputado mineiro, - apontando-o como "elemento de perturbação" 
por pregar "opiniões republicanas", - Afonso Celso lhe replicava: 
"Protesto contra isto. O Deputado por Minas não é, nem será nun
ca em parte alguma, elemento de perturbação. Professando idéias 
republicanas está em seu pleno direito, como estou no meu, sendo 
liberal, como está o nobre Senador, que professa idéias conserva
doras. Elemento de perturbação seria ele, se para servir à sua causa 
saísse dos meios legais, o que não fez, nem certamente há de 
fazer. Não há que estranhar que tenha tais opiniões; são próprias 
dos moços: que estranhar e temer haveria se ele tivesse as idéias 
do nobre Senador. 

0 SR. BARÃo DE COTEGIPE. Muito obrigado (Riso). 
O SR. AFoNso CELSO. Perdo~-me não compreendo por que re

clama! Não há aqui, nem pode haver, intenção de ofensa sequer. 
Eu me explico. As opiniões políticas participam da influência da 
idade; todos os moços são por via de regra liberais exaltados: não 
é natural que um moço seja conservador. Desconfio quando vejo 
algum, porque sobretudo na primeira idade, rende-se culto às idéias 
mais adiantadas. 

O SR. JoÃo ALFREDO. E um velho liberal? 
O SR. AFoNso CELSO. É natural. 
O SR. BARÃo DE COTEGIPE. E eu não direi o que penso quando 

vejo um republicano. 
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O SR. AFONSO CELSO. Bem. Mas o republicano que manifesta e 
sustenta suas idéias pelos meios legais, não pode jamais ser repu
tado perturbador. 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE. Então o partido republicano não é 
elemento de perturbação no Estado? 

O SR. AFoNso CELSO. Não, enquanto restringir-se aos meios legais. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE. Quais são os meios legais? 
O SR. AFoNso CELSO. A propaganda moderada e decente pela 

imprensa e pela tribuna. 
O SR. BARÃO DE COTEGIPE. Então o nobre Senador acha que o 

corpo legislativo pode mudar a atual forma de Governo? 
O SR. AFoNso CELSO. O atual não; mas aquele que houver para 

isso recebido os poderes necessários, sem dúvida que pode. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE. Nenhum, absolutamente nenhum; 

protesto. 
O SR. AFoNso CELSO. Pode o nobre Senador protestar, mas esta 

é a verdade. O corpo legislativo ordinário sem dúvida que não 
pode mudar a forma de Governo; mas aquele a quem a nação con
ferir os poderes competentes terá autoridade para isso (Há outros 
apartes). 

Senhores, republicanos, podemos ainda ser, tanto o nobre Se
nador como eu, como todos, no dia em que nos convencermos de 
que a atual forma de Governo não nos convém. Eu sou monar
quista, porque penso ser essa a forma de Governo que mais convém 
à nossa Pátria, e que sob ela, mais facilmente do que sob qual
quer outra pode ser livre, grande e feliz. 

E o nobre Senador pela Bahia, sê-lo-á igualmente, assim como 
todos os brasileiros dignos desse nome, no dia em que tiverem a 
mesma convicção. Todos nós amamos mais a Pátria do que a 
instituição (Apartes). 

O SR. BARÃo DE CoTEGIPE. Não digo que não; mas não podia 
legalmente substituir a forma. Legalmente não; revolucionariamente 
sim. 

O SR. AFoNso CELSO. Mas, porventura pretende aquele Deputado 
substituir revolucionariamente a atual forma de Governo? 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE. Desde que não pode legalmente, há 
de ser perturbador. 

O SR. AFoNso CELso. Mas donde conclui isso? Se, como acredi
to, está sinceramente imbuído de suas idéias, espera que elas triun
fem por si mesmas pela natural evolução dos espíritos. Perturbador 
nunca será, porque jamais quererá impor aos outros o seu modo 
de pensar. E quanto ao mais, está em seu pleno direito; porque 
felizmente neste país existe, e existirá sempre, liberdade de pensa
mento. Não é lícito, portanto, qualificá-lo como elemento pertur
bador!" 
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Mais tarde, em discurso de 12 de junho de 1888, assim se pro
nunciava, comentando a declaração de João Alfredo - de "ter fé 
nas instituições e não ter medo da República": 

"Tanto como o nobre Senador, eu tenho fé nas instituições, mas 
a respeito da República, estou no pode ser que sim, e pode ser 
que não; tenho e não tenho medo dela. Eu não tenho medo da 
República, porque se o meu País pode ser feliz, prosperar e engran
decer-se, como incontestavelmente tem-se engrandecido e prospe
rado no regime da Monarquia constitucional representativa, iguais 
resultados poderá obter vivendo sob uma forma de Governo mais 
adiantada. Como porém, a forma de Governo preferível não é a mais 
perfeita em teoria, e sim aquela que melhor se adapta às condições 
especiais de cada povo, eu tenho medo da República porque julgo 
que o meu País não está preparado para ela, nem o estará por mui
tos anos, de modo que a República não funcionaria bem, dege
neraria necessariamente na anarquia ou no despotismo (Apoiados). 

Não tenho medo da República, quando vejo-a abraçada por con
servadores energúmenos na véspera, unicamente por não lhes ser 
já permitido açoitar míseros negros (Apoiados); mas arreceio-me 
dela, quando observo a propaganda insistente, tenaz e inteligente 
que a seu favor fazem não especuladores políticos unicamente, não 
os descontentes, porém alguns espíritos nobres e esclarecidos, al
guns homens de merecimento, sinceramente convencidos de que só 
por esse modo promoverão o bem da Pátria comum. 

Eu a temo, principalmente, por ver que esse trabalho a princí
pio lento e ora mais acelerado prossegue sem tropeços, abandonada 
a causa da monarquia por aqueles que mais deviam defendê-la, como 
os órgãos do partido conservador ... 

O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). Do partido con
servador, não. 

O SR. AFoNso CELso. . . . pois, se o quiser, direi - órgão con
servador. 

Eu a temo, quando considero que semelhante propaganda não é 
eficazmente combatida. Mas de que forma deve ser combatida? Pela 
violência? Seguramente não; toda a causa perseguida torna-se desde 
logo simpática. Os meios de contrariá-Ia e de levantar dique ina
balável à torrente que se forma, são, a meu ver, três: 

19) Que os partidos conservem-se nas suas naturais posições e 
saibam mantê-las (Apoiados). 

29) Que o sistema constitucional representativo seja fiel e leal
mente executado (Apoiados). 

3<?) Que a essa propaganda se oponha outra igualmente inteli
gente e convencida, que às exagerações responda com a verdade, 
e às teorias sedutoras com a eloqüência dos fatos (Apoiados). 
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ilustremos, esclareçamos o espírito das massas populares, e não te
nhamos receio do que possa vir (Apoiados). 

Senhores, todos os dias ouvimos e lemos: - a Monarquia não 
pode medrar no solo americano, é uma planta exótica! Somos a 
única Monarquia americana, mas onde, em que ponto do vastíssimo 
continente vingou tanto ou floresceu mais, a liberdade do que à 
sombra dessa árvore exótica? (Apoiados; muito bem). 

Sim; é contra o Senado brasileiro que principalmente convergem 
os ataques dos propagandistas, que nele vêem o mais forte ante
mural da Monarquia, é contra a sua ação, a sua influência que se 
exagera, que se deturpa e se pretende destruir. 

O Senado somente influirá enquanto proceder bem, inspirando
se no bem público. Mas será com efeito desconhecida, excepcio
nal, a sua influência? Fiquemos mesmo na América e estudemos o 
que nela há. A República mais poderosa, mais próspera, é a Ame
ricana, e qual o poder constituído nos Estados Unidos mais forte e 
proeminente, senão o Senado? Ele decide da paz e da guerra; ele 
tem a última palavra na nomeação de todos os altos funcionários, 
exceto o Presidente e os Ministros, de modo que domina e impõe
se. E, entretanto, um grande democrata, Hamilton, dizia: uma as
sembléia distribuindo empregos não pode eximir-se nem dos ar
rastamentos e ódios dos partidos, nem dos laços do interesse pessoal! 

Sim; a vitaliciedade do Senado é a pedra de escândalo, a vitalicie
dade no nosso clima, a vitaliciedade que não impede, dentro de poucos 
anos a substituição de quase todos os que têm assento neste re
cinto, verdadeira ante-sala da morte! 

Pois bem; destruam-na, mas não esqueçam que foi ela quem 
deu eco aos oprimidos, foi ela quem não esmoreceu, e pugnou 
sempre com valentia contra todos os abusos, no tempo das câma
ras unânimes! (Apoiados). As repúblicas vivem felizes, diz-se as 
repúblicas prosperam, desenvolvem-se, têm governos fortes e ilus
trados, e nós os brasileiros estamos estacionários, senão retrogra
damos, somos um povo atrasado, triste, abatido, nossa liberdade é 
ilusória, nosso progresso nulo! 

Sr. Presidente, se pretendesse estabelecer confrontação com os 
Estados da Europa, eu perguntaria se a nossa Monarquia produz 
resultados piores, que os da República em França, essa nobre e 
heróica nação, onde tudo se acha em questão, onde ninguém está 
tranqüilo e seguro do dia de amanhã, à França, que toda se agita 
e se comove diante dos manejos de um soldado ambicioso, sem ta
lento notável, sem ilustração, sem serviços excepcionais? 

Mas, não quero sair da América, ·e direi: pois há plena liberdade 
nos Estados Unidos, onde preconceitos de raça são ainda vivazes, 
e o chim não pode entrar? Não há ali abusos colossais, como é 
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colossal a riqueza da república? Que outra República americana 
se nos avantaja? O Chile, nosso amigo mais sincero e um dos 
países mais cultos? O Chile é, em verdade, País governado com pru
dência e sabedoria, mas o nosso ilustrado colega, o nobre Senador 
por Minas que lá esteve, pode dizer-nos que a par de uma autorida
de forte, respeitada, obedecida, como nunca o foi entre nós ne
nhuma, o Chile conta a classe dos rotos, desprezada, repelida, como 
jamais o foram os ex-escravos nas fazendas do nosso mais remoto 
sertão! A República Argentina é um País que prospera com admi
rável rapidez, fadado aos mais altos destinos. Mas goza-se ali de 
mais liberdade do que entre nós; as instituições são fielmente exe
cutadas? Ouçamos uma autoridade respeitabilíssima. O notável ar
gentino, direi antes - o notável americano, General Mitre, escre
vendo ultimamente magnífico artigo sobre a lei de 13 de maio, e 
aplaudindo-a, conjurava os seus concidadãos a inspirar-se nesse 
exemplo, para readquirirem os seus direitos políticos conculcados, 
reivindicarem as suas regalias, e restabelecerem o jogo regular das 
instituições, sofismadas pelos homens do poder. A alguns dos 
nossos colegas, e creio que a V. Ex~ mesmo, Sr. Presidente, eu 
comuniquei o ano passado um fato, ocorrido naquela república, e 
que é significativo. Certo proprietário de uma folha ilustrada pu
blicou uma caricatura a respeito da Câmara dos Deputados. Não 
houve propriamente insulto no desenho; era apenas desrespeitosa, 
porque dava a alguns dos seus membros a figura de carneiros. A 
Câmara julgou-se ofendida, e mandou meter na cadeia o jornalista. 
Deu-se isto alguma vez entre nós? Qual o homem público que tenha 
sido poupado? 

O SR. CÂNDJDO DE OLIVEIRA. Até o chefe do Estado tem sido 
vítima. 

O SR. AFONSO CELSO. É verdade; até esse honradíssimo ancião, 
que inspira respeito ao mundo inteiro, e por tantos anos dedicou
se ao serviço da Pátria com o maior interesse e abnegação, não tem 
sido poupado! E os jornalistas nada sofreram, vivem tranqüilos, 
nada receiam mesmo sofrer." 

UI. GOVERNO E POLíTICA PARTIDÁRIA 

O alvo imediato dos Partidos, em todas as democracias dignas 
desse nome, é a CONQUISTA DO PoDER e, assumindo o comando, 
na manifestação livre das urnas, nada lhes impede, legal e moral
mente, cuidem de se manter nas posições, fazer PoLÍTICA PARTIDÁ
RIA, naquela orientação a que aludia João Alfredo, em discurso de 
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22 de setembro de 1888, em resposta ao chefe liberal de Ouro 
Preto: 

O meu nobre amigo Senador por Minas não tem, e espero que 
nunca terá, razôes para pôr em dúvida que eu não faça política par
tidária, se a política partidária consiste em abusar do poder em favor 
dos amigos políticos. Se a política partidária, porém, consiste em não 
deixar sacrificar os amigos, não deixar de atendê-los no que é justo e 
razoável, esta eu fiz e de plano confesso que farei sempre. 

Podendo ·e, mesmo, DEVENDO fazer "política partidária", vi
sando a fortalecer o grupo, cujas bandeiras desfraldam e defendem, 
soava natural que, dispondo dos cargos, recrutassem, para ocupá
los, os correligionários e companheiros de cruzada, irmãos do 
mesmo credo, os que se conhecem "na fração do pão", de acordo, 
porém, com o figurino assinalado em discurso de 14 de setembro 
de 1885, de resposta ao Ministro da Justiça, Ribeiro da Luz. 

"Entrava no salão quando S. Ex:;t me dirigia um apelo. Cor
respondendo a ele, tenho sumo prazer em declarar que sempre re
conheci no nobre Ministro sentimentos da maior moderação e de 
toda justiça. Não me consta que S. Exll- jamais, se deixasse arrastar 
a excessos por paixão partidária. Dou também testemunho de que 
sob as ordens de S. Exll-, serviram muitos funcionários liberais. É 
exato o que S. Exll- disse, isto é, que encontrando numa repartição 
que dirigia, e na qual o substituí, alguns empregados liberais, sem
pr.e tratou-os com a maior consideração ... 

O SR. RIBEIRO DA Luz (Ministro da Justiça). Muitos dos quais 
são meus amigos pessoais hoje. 

O SR. AFONSO CELso. . . . como aliás é costume em nossa pro
víncia. 

Também, eu não só deixei em seus lugares muitos funcionários con
servadores ... 

O SR. RIBEIRO DA Luz (Ministro da Justiça). Sem dúvida; sou o 
primeiro a dar testemunho disso. 

O SR. AFoNso CELSO. . . . senão nomeei a muitos outros; e o 
nobre Ministro sabe que as primeiras lutas que sustentei no de
sempenho de meu cargo, foram infelizmente com correligionários 
meus, e alguns bem prestimosos. Nunca tirei o pão a ninguém por 
motivo de opinião política; no preenchimento dos lugares vagos, e 
em igualdade de condições, preferia os meus correligionários; tal 
foi sempre a minha regra." 

Ministro da Fazenda de Sinimbu, aflorara o mesmo tema, res
pondendo a acusações de Cotegipe: 

"Injusto foi ainda o nobre Senador, atribuindo a nomeação do 
Sr. Conselheiro Leopoldino de Freitas para diretor do Tesouro a 
ligações políticas com o nobre ex-ministro ... 
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O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU (Presidente do Conselho). 
Apoiado. 

O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). tanto mais 
injusto, Sr. Presidente, quanto estou informado de que esse distinto 
funcionário não é correligionário político do Sr. Silveira Martins, e 
sim do nobre Senador. 

O SR. JUNQUEIRA. É conservador? 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Mirmam-me que 

sim; não o sei por mim, que nunca lembrei-me de indagar como 
pensa em política. A nomeação do Sr. Conselheiro Leopoldino não 
foi ilegal, como pensa o nobre Senador. O lugar de diretor do Te
souro não é de acesso, mas de livre escolha. Sendo assim, os úni
cos requisitos a exigir-se ·eram a aptidão e merecimento do no
meado. 

Ora, informe-se S. Ext!-, se o não conhece ... 
0 SR. BARÃO DE COTEGIPE. Conheço. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Então deve saber 

que além de ser antigo, habilíssimo e muito honesto empregado de 
Fazenda, o Sr. Conselheiro Leopoldino de Freitas é cidadão que 
tanto nessa qualidade, mas até em campanha, como militar, tem 
prestado relevantes serviços ao seu País. Aqui está a nota desses 
serviços; é uma fé de ofício que lhe faz muita honra (Lê). 

Devo ainda afiançar ao nobre Senador que esse ilustre funcio
nário é um modelo no cumprimento de seus deveres. Sua nomeação 
portanto, é inatacável e deve ser aplaudida pelo nobre Senador e 
por todos quantos prezem a justiça." 

E como, em assomo de irritação talvez passageira, o líder con
servador baiano houvesse ameaçado que, "voltando ao Governo", 
faria "razzia completa nos empregados liberais que porventura 
encontrasse nas repartições", esfriava-lhe os ardores belicosos, pon
derando: 

"Peço licença para não acreditar em tal protesto, devido sem dú
vida a algum assomo de mau humor. Estou intimamente conven
cido de que podem estar perfeitamente tranqüilos os empregados 
liberais, que por aí haja, se forem bons, quando o nobre Senador 
pela Bahia estiver no poder. S. Ex~ há de inspirar-se nos senti
mentos de justiça que lhe são próprios, considerando e recompen
sando os bons servidores e punindo os maus, sejam quais forem as 
suas crenças políticas. A regra que S. Ex~ adotará será a mesma que 
sigo, isto é, não cogitará de como pensam em política, nem de 
como votam seus subordinados; quererá saber somente se cum
prem os seus deveres. 

O SR. VrscoNDE no Rio BRANCO. Assim deve ser. 
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O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). É a minha regra 
e há de ser a do nobre Senador pela Bahia. Os funcionários que 
bem desempenharem seus deveres podem estar certos de que terão 
em mim zeloso promotor de seu adiantamento, embora sejam meus 
decididos adversários políticos. Aos que procederem de modo con
trário demitirei, sem hesitar, ainda que militem nas minhas filei
ras como excelentes correligionários. 

Nas repartições do Estado, senhores, e muito principalmente nas 
da Fazenda, jamais deve entrar a polícia (Apoiados). 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE. Acredio que são estas as intenções 
de V. Ex~. 

O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Não só as inten
ções, mas os atos, que podem ser examinados. Portanto, Sr. Pre
sidente, tornarei a dizê-lo, não acredito que ao voltar ao poder, pela 
natural sucessão dos acontecimentos, o nobre Barão de Cotegipe, 
sejam, votados a uma hecatombe os funcionários liberais, que 
S. Ex~ encontre nas repartições públicas. 

A ameaça contida em suas palavras ... 
O SR. BARÃo DE CoTEGIPE. Não ameacei, porque nada pretendo. 
O SR. AFONSO CEUO (Ministro da Fazenda). Mas V. Ex~ disse 

que ... 
O SR. BARÃo DE CoTEGIPE. Essa deveria ser a política. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda) . . . . esse deveria 

ser o procedimento dos governos conservadores. 
0 SR. BARÃO DE COTEGIPE. Sem dúvida. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Pois eu faço mais 

justiça ao caráter de V. Ex~ não acreditando que sinceramente 
aconselhe reação. V. Ex~ há de atender unicamente ao merecimen
to; procederá como temos procedido ... 

O SR. JoÃo ALFREDO. Oh, senhor! É preciso ter coragem para 
dizer isto. 

0 SR. CANSANSÃO DE SINIMBU (Presidente do Conselho) dá um 
aparte. 

O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Aplico a V. Ex~ 
a frase: - é preciso ter coragem para acusar o gabinete atual de 
paixão partidária ... " 

Uma coisa, porém, seria FAZER PoLÍTICA PARTIDÁRIA- honesta, 
correta, legal e moralmente admissível - e outra, o ABuso DO 
PoDER, o TRÁFICO DE INFLUÊNCIA, a UTILIZAÇÃo DA MÁQUINA 
ADMINISTRATIVA, dos dinheiros públicos, da pressão policial e fis
cal, da coação ao funcionalismo, para ganhar os pleitos - a praxe 
do tempo como o denunciava Nabuco de Araújo, no discurso do 
sorites e desgraçadamente agravada e apurada ao longo da vida 
republicana. 
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Contra este abastardamento sempre lutaria Afonso Celso, cuja 
orientação ele próprio fixava em discurso de 25 de junho de 1867, 
respondendo às censuras de Belfort Duarte: 

"O nobre Deputado acusou-me formalmente de haver intervindo 
na eleição do Espírito Santo. Com efeito, para um Ministro Libe
ral, a acusação é grave. Mas onde a prova? Em uma carta parti
cular. Não lhe vi a assinatura, mas admito que seja minha porque 
algumas escrevi nesse sentido; mas ser-me-ia isso proibido por ser Mi
nistro? Porventura esta posição tira-me os direitos que tinha como 
simples particular? O que me era rigorosamente proibido, pela lei 
e pelos princípios que professo, era usar de minha autoridade, preva
lecer-me de minha posição oficial, para fazer triunfar esta ou aquela 
candidatura (Apoiados). Desde que não empreguei os meios que o 
cargo me pudesse facilitar, contra ou a favor de quem quer que 
fosse, o meu procedimento é irrepreensível. 

O SR. BELFORT DUARTE dá uma aparte. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Pergunto ao nobre Deputado: 

consta-lhe que eu prometesse, desse ou tirasse emprego para fa
vorecer o triunfo de alguém? Consta-lhe que fizesse ameaças ou 
promessas de qualquer natureza? Consta-lhe que naquela Provín
cia se nomeasse ou demitisse empregados para fins eleitorais? Fez
se sentir de qualquer modo a influência do Governo? Houve algum 
protesto, alguma reclamação? Não; logo, como se manifestou essa 
intervenção?! 

Ainda mais; acaso a cand:datura a que se refere o nobre Depu
tado só poderia vingar apoiada por um membro do Governo? Não, 
senhores, aos serviços que há longo tempo presta àquela Província, 
deve o cidadão de que se trata a cadeira que tem neste recinto 
(Apoiados). 

O SR. BELFORT DUARTE. Quero crer, mas então dispensava as 
recomendações. 

UM SR. DEPUTADO. Nem todos são como o nobre Deputado, que 
dispensa as cartas de recomendação. 

0 SR. PINTO DE FIGUEIREDO. É verdade, não teve uma só. . . foi 
eleito pelos seus belos olhos. 

O SR. BELFORT DuARTE. Pois apresente alguma. 
O SR. PINTO DE FIGUEIREDO. Que responda o Sr. Sousa Carvalho. 
O SR. PRESIDENTE. Atenção! 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Mas, dizia eu, a prova irrecusável 

de que essa candidatura não precisava, para vingar, de proteção 
oficial, é a unanimidade de sufrágios que alcançou, é o apoio be
névolo, que encontrou da parte de todos, liberais e conservadores. 
Influiria o Ministro sobre os conservadores? Enquanto o nobre 
Deputado não me apresentar o texto de lei, ou o princípio que im-
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ponha aos Ministros, no sistema constitucional representativo; aos 
Ministros que são entidades essencialmente políticas, ligadas à sorte 
de um partido, cujas idéias devem realizar no poder, a obrigação 
de assistirem mudos, quedas, impassíveis como estátuas ao grande 
pleito eleitoral, por meio do qual os partidos se habilitam inter
vir na governança do País eu continuarei a acreditar que não faltei aos 
meus deveres, dizendo simplesmente - tal candidato me parece no 
caso de ser eleito! 

Senhores, para aqueles que têm a infelicidade de assumir a dire
ção dos negócios públicos em nosso País, só pode haver uma com
pensação para os desgostos, as mortificações de todo o gênero, as 
calúnias e intrigas de que essa posição está rodeada; é a serenidade 
do ânimo que dá a consciência de haverem cumprido o seu dever. 
Essa, eu a tenho (Apoiados). 

Na atual administração da marinha nota-se sem dúvida nenhuma 
essa falta de habilitações (Não-apoiados) de que falou o nobre 
Deputado pelo município neutro; mas o que meus adversários não 
me podem contestar é muita moralidade, muita dedicdção, muito 
desejo de acertar em todos os seus atos (Muitos apoiados). 

IV. RELACIONAMENTO GOVERNO-OPOSIÇÃO 

A política naciona1 sempre foi, na prática, a tradução concreta 
da filosofia de Quincas Borba, ao explicar a Rubião, em Machado 
de Assis que, nos conflitos de cada dia, e sucumbindo um dos liti
gantes, "não há morte, há vida", porque "a supressão'' de "uma 
forma" soa, por derradeiro, "a condição de sobrevivência da outra". 

E citando um exemplo trivial: "supõe tu um campo de batalha 
e duas· tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar 
uma" e se as duas tribos as "dividirem em paz, não chegam a ali
mentar-se suficientemente" "morrendo ambas de inanição". Assim, 
"uma das tribos extermina a outra, garantindo a sobrevivência", se
guindo-se "a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas 
públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas'', e o desfecho 
costumeiro: "ao vencido, ódio ou compaixão e ao vencedor, as 
batatas". 

Ultimada uma batalha eleitoral, os campos se extremavam ainda 
mais, o grupo vitorioso espalhando, na terra arrasada, a "assolação 
da desolação" dos arraiais inimigos, quando nada aquelas "razias 
completas", das ameaças de Cotegipe, enquanto, por sua vez, os 
vencidos não davam tréguas ao situacionismo, criando-lhe toda sorte 
de embaraços, descambando para a "oposição sistemática", confun
dindo o terreno político-partidário, com o administrativo. 
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Partidário sem transigências, Afonso Celso combatia estes desre
gramentos, entendendo devia haver "faixas neutras", em que se fazia 
mister esquecer o exclusivismo grupista, condenando a radicalização 
e os extremos, ensariihando-se as armas, quando em jogo o inte
resse coletivo. 

Ministro da Marinha do Gabinete de Zacarias, e constituindo a 
guerra contra Lopez o problema fundamental do momento, não 
compreendia a cegueira dos antiministeriais criando embaraços ao 
Governo, ponderando em discurso de 25 de junho de 1867: 

"O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Marinha). Não venho tra
tar de política, Sr. Presidente, mas somente defender-me das acusa
ções que me têm sido feitas por vários membros da honrada opo
sição. Venho justificar-me, e no exercício desse direito, que é tam
bém um dever, invoco toda a atenção da casa. 

Peço-a com tanto maior empenho e interesse, quanto a represália 
única que pretendo empregar contra os nobres Deputados, pelo Ma
ranhão, que qualificou de protérvia um ato meu, e pelo município 
neutro, que me supôs capaz de carregar de ferros um mísero re
cruta para nele vingar ofensas que aliás não sei ter-me feito S. 
Exi!-, é. . . apelar, para o juízo que dos nobres Deputados farão 
meus próprios adversários depois que me ouvirem. 

Senhores, nas circunstâncias em que se acha o País, é mister que 
todos, oposição e governo, minoria e maioria, façamos um voto: 
- haja moderação, haja calma, guardemos respeito mútuo em nos
sas discussões! (Muitos apoiados). Não é sob a pressão irritante 
de insinuações violentas que podemos achar a solução mais acer
tada das magnas questões que urge decidir. À oposição, que mui 
legitimamente aspira ao poder, assim como ao governo, que também 
mui legitimamente nele pretende manter-se cumpre convencer. In
júrias e doestos não geram convicções, só o raciocínio e as provas 
podem produzi-las (Muitos apoiados). 

Pela minha parte, nestas poucas palavras, tenho exposto o pro
grama que pretendo seguir nesta casa, e que sempre respeitei." 

Discutindo, na sessão de 23 de maio, a Lei de Meios em tra
mitação no Parlamento, ponderava a conveniência de, "como acon
tece em outros países", adotar Dors ORÇAMENTos paralelos - o 
ORDINÁRIO - abrangendo "aquelas despesas que sejam imprescin
díveis, que não possam deixar de ser de pronto feitas, e a essas apli
que-se o produto dos impostos e quaisquer rendimentos do Estado" -
e o ExTRAORDINÁRIO, compendiando "as despesas que se possam de
morar, os melhoramentos materiais, por exemplo, e para ocorrer-se a 
elas aproveitem-se as sobras que porventura se dêem na receita ordiná
ria, e recorra-se a operações de crédito, quando haja vantagem em 
realizá-las, isto é, quando o proveito a esperar do serviço assim 
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empreendido pelo menos compense os novos compromissos, resul
tantes, de tais operações. 

Após esclarecer não se animava a "propor emendas", receando 
fossem rejeitadas pela oposição, e ante os apartes de Leitão da 
Cunha e Cruz Machado - "pode propor; a matéria é neutra", 
"não é discussão política; trata-se de matéria relativa à adminis
tração", acentuava, jubiloso: 

"Folgo de ouvir as palavras que acabam de pronunciar os nobres 
Senadores. Com efeito, senhores, o orçamento deve ser o campo 
neutro em que colaborem os homens convencidos de todos os par
tidos, lealmente, sinceramente, sem prevenções, nem desconfiança, 
nem reservas (Apoiados). Só desse modo poderemos inaugurar em 
nosso País, a fiscalização eficaz do parlamento na distribuição dos 
dinheiros públicos, principal e grande mérito do sistema que nos 
rege. Mas esse resultado não depende tanto da reforma das leis, 
como da reforma dos costumes, que eu penso ser a de que mais 
carecemos (Apoiados). 

O SR. FERNANDES DA CUNHA. Salve a panacéia da eleição direta, 
que há de reformar tudo. 

O SR. AFoNso CELSo (Ministro da Fazenda). Sou fervoroso 
adepto da eleição direta e dela espero muitos benefícios para o meu 
País; eles, porém, dependem da sinceridade com que for executada 
a reforma (Apoiados). Voltando ao que dizia, Sr. Presidente, obser
varei que muito ganharia a discussão do orçamento, se antes de 
iniciada na Câmara dos Deputados, a respeito dela se entendessem 
e combinassem as comissões das duas casas, vitalícia e temporária. 
Quanto tempo não pouparíamos, e quantos conflitos não seriam 
assim evitados? Pois todos nós, Deputados e Senadores, todos nós 
liberais e conservadores, que podemos conviver, conversar familiar
mente, gracejar sobre todos os assuntos, não poderemos reunir-nos 
para- o fim expresso de assentar nas medidas sobre, cuja utilidade, 
no tocante à receita e despesa pública, estejamos de acordo?!" 

Outro ângulo muito enfatizado por Afonso Celso seria a degra
dação dos costumes políticos, o vezo de denegrir, atassalhar, tisnar 
a honra dos adversários, transformando os embates partidários em 
sombrio "lodaçal de javardos", encontro feroz de animais da "jun
gle" em vez . de torneios de homens civilizados que divergem sem 
ultrapassar as fronteiras dos estilos de gente culta. 

Pulverizando torpezas assacadas contra figuras exponenciais do 
tempo - como Couto de Magalhães, Frederico de Campos e o Vis
conde de Camamu - eis o que dizia em discurso de 2 de julho 
de 1879: 

"Essa difamação surda, subterrânea, a que ninguém escapa neste 
país é o mais asqueroso e lanentável vício da sociedade brasileira! 
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Cumpre que todos os homens honestos se unam para extirpá-la, por
que de outro modo nada haverá que se respeite, e cidadãos de ver
dadeiro merecimento, mas tímidos, hão de recusar o exercício das 
funções públicas, para não verem atassalhados seu nome, sua honra, 
e até o lar de sua famíiia! (Apoiados). Qual dos Senadores, qual 
dos Ministros presentes ou passados, liberais ou conservadores, so
bretudo se tem algum mérito, e sai da esfera comum, não poderá 
repetir a frase do poeta latino: non ignarus, malis miseris succurere 
disco? É preciso que todos os homens sérios se reúnam e formem 
uma cruzada contra a maledicência, que se vai enraizando na atual 
geração, que tudo e a todos acomete, de modo que se o estrangeiro 
quiser julgar dos nossos partidos e dos nossos homens pelo que 
dizem uns dos outros, acreditarão que somos o que pode haver 
de pior em um povo decadente, em uma raça degenerada. Façamo
nos reciprocamente mais justiça, liberais e conservadores, e nós que 
temos a pretensão de dirigir os partidos, acabemos com o mau vezo 
que lhes é próprio de julgarem sempre mal do que diz respeito ao 
adversário. Quem perde com isto não somos nós, homens políticos, 
nem são os partidos; é o país que não pode prosperar, enquanto 
não houver mais tolerância e respeito mútuo. 

Para acabar com essa tendência perversa, que cada vez mais se 
acentua, muito contribuirá que homens de certa ordem não dêem 
ouvidos ao que com tanta facilidade se inventa contra os caracteres 
mais puros. É o que faço por caráter e índole; e o que faria, quan
do os não tivesse, Sr. Presidente, porque tenho comigo a prova do 
pouco acatamento que merece neste país a reputação alheia, que 
deve ser sagrada. Entre outras acusações de que nunca me defendi 
e sempre desprezei, lembra-me de que escreveram, há anos, que o 
Sr. Barão da Laguna, Senador por Santa Catarina, me fizera pre
sente de alguns contos de réis em brilhantes, como paga de uma 
promoção! 

O SR. BARÃO DA LAGUNA. É verdade! E logo brilhantes, coisa que 
nunca tive! 

O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Entretanto, Sr. Pre
sidente, o certo é que nunca recebi, nem receberei jamais, presentes 
de valor de quem quer que seja assim como que o nosso colega, 
aliás meu amigo, nunca me deu nem uma laranja da sua bela chá
cara do Barreto! (Risadas). Era bem moço, e pouco conhecido, 
quando me fizeram esta e quejandas acusações; mas não me defen
di; desprezei-as. Guardo-lhes a lembrança, cuidadosamente grudadas 
em um livro as respectivas publicações, para que sirvam de escar
mento a meus filhos, a fim de que não queiram ser homens polí
ticos! É indispensável pôr um paraddro à demolição dos caracte
res, se não quisermos ver as nossas lLitas tomarem uma feição sel
vagem e bárbara. A história moderna aí está provando que assim 
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começaram e daí provieram as desgraças de um povo cheio de no
bres estímulos. Se a opinião pública se compenetrar de que somos 
todos o que de nós mutuamente dizemos (mas não ajuizamos por
que felizmente a consciência no seu íntimo ainda resiste à torrente 
da difamação), se acreditar que somos, conservadores e liberais, 
quais nos pintam as folhas adversas, ou os boatos malevolamente 
urdidos e tão facilmente acolhidos, em quem poderá confiar o povo 
nas épocas de adversidade?! (Apoiados). 

O SR. JoÃo ALFREDO. A propaganda é magnífica, mas devia ter 
começado mais cedo. 

UM SR. SENADOR. A agressão partiu da Câmara dos Deputados, 
onde se leram docu:nentos secretos. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. A agressão partiu do ex-Ministro da 
Fazenda, lendo documentos. Se o nobre Ministro pronuncia-se con
tra a maledicência, deve pronunciar-se contra o seu antecessor. 

O SR. JoÃo ALFREDO. A propaganda devia ter vindo de mais 
longe. 

O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Sempre foi este 
o meu modo de pensnr. 

O SR. JoÃo ALFREDO. Combatendo esse mau vezo de que falou, 
devia ter ido mais longe. 

O SR. AFoNso CELso (Ministro da Fazenda). Se as palavras que 
V. Ex~ repete envolvem algum pensamento oculto, alguma alusão, 
cumpre-me dizer-lhe, que felizmente sou daqueles homens políticos 
que não conhecem o que é descanso, no serviço do seu partido, 
porque estou convencido de que servindo-o, sirvo à causa do meu 
País. Levantei a minha tenda de combate no dia em que V. Ex::J. 
e seus am:gos galgaram ao poder, e só desarmei a 5 de janeiro de 
1878. 

O SR. JoÃo ALFREDO. O que tem isso com o que eu disse? 
O SR. AFoNso CELSo (Ministro da Fazenda). Tenha a bon

dade de ouvir-me. Fui dos mais ativos na luta, mas jamais insultei 
ou caluniei os meus adversários. Vedaram-me a tribuna parlamen
tar; recorri à que está franca a todos os cidadãos, a imprensa. 

Pois bem; fui por vezes enérgico, mas nunca insultei os meus 
adversários e menos caluniei a quem quer que fosse. 

Voltando ao Parlamento, fui também dos mais assíduos no de
bate ... 

O SR. JoÃo ALFREDO. Também não subscrevi a tudo quanto se 
escrevia contra adversários. 

O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Discuti com todos 
os Ministros, com os mais distintos oradores da maioria de então; 
nenhum teve jamais queixa de mim. Nao deixo passar despercebi
do o erro do adversário, não transijo com a injustiça que pratique, 
mas a calúnia é arma que nunca soube manejar. 
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O SR. DANTAS. A calúnia é a arma sempre de um covarde, não 
é a arma de um homem sério. 

0 SR. JoÃO ALFREDO dá um aparte. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Esses excessos da 

oposição é que eu estigmatizo. 
O SR. DANTAS. Todos nós devemos condená-los. 
O SR. JoÃo ALFREDO. É o que estou fazendo. Eu o aplaudo 

muito. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Se porventura 

os jornais da oposição cometeram algum excesso também os tive
ram os jornais do governo, que deviam aliás, mostrar-se mais 
moderados e comedidos, exemplo à Nação. 

0 SR. VIEIRA DA SILVA. Cá e lá más fadas há. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Pois bem, nós, os 

mais velhos, e que devemos ser os mais prudentes, unamo-nos para 
educar nossos partidos, para acabar com esses maus hábitos e co
meçar vida nova. 

O SR. JoÃo ALFREDO. Apoiado, é uma propaganda digna de 
todos os esforços, mas arrependam-se os que assim fizeram. 

O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Então arrependa
se V. Ex~ também. 

O SR. JoÃo ALFREDO. Eu não, individualmente não me arrependo. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Eu também indi

vidualmente não tenho de que me arrepender." 

Ora no poder, ora no ostracismo, sustentaria sempre Afonso 
Celso doutrinas arejadas e modelares, no tocante ao papel da opo
sição como "linha auxiliar do Governo". 

Respondendo, de uma feita, à belicosa afirmação de Tavares Bas
tos, dirigindo-se ao Gabinete de Zacarias - "fiquem V. Ex~" 
certos de que lhes negaremos os orçamentos" - acentuava, ten
tando chamar ao bom senso o vibrante parlamentar alago ano: "O 
procedimento do nobre Deputado é conseqüência ou antes a apli
cação dessa teoria, sustentada pelo ilustre representante da Provín
cia do Maranhão, de que é lícito ao oposicionista empregar todos 
os meios para prejudicar o Governo e derrubá-lo, que se deve com
batê-lo a todo o transe, negar-lhe razão e justiça, quando as tenha, 
negar-lhe tudo ... 

O SR. BELFORT DuARTE. Quando o Governo não me merecer 
confiança. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Perdoe-me V. Ex:)., essa teoria é 
insustentável. Antes de oposicionista, V. Ex~ é aqui legislador, é 
representante da nação, e, portanto, não pode, pelo simples desejo 
de oposição, negar seu voto às medidas gue lhe sejam necessárias 
ou úteis, porque prejudicará assim, não ao governo, mas à própria 
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nação (Apoiados e não-apoiados; diversos apartes de todos os 
lados da casa. O Sr. Presidente reclama atenção). 

A aspiração nobre e legítima de toda a oposição é o poder; é o 
poder o fim de todos os seus esforços. Pois bem, se é verdadeira 
a teoria do nobbre Deputado, em que posição difícil não se achará 
como Governo, no dia seguinte ao da vitória que o elevou, se essa 
vitória tiver custado o sacrifício de uma medida de grande utilida
de, de uma m(!dida indispensável para a boa gestão dos negócios 
públicos? (Apoiados, não-apoiados). 

(Há muitos apartes. O Sr. Presidente reclama atenção.) 
Não posso crer que os verdadeiros princípios do sistema repre

sentativo se conciliem com a doutrina de que seja lícito a uma opo
sição, que não tem força para derrubar constitucionalmente um 
Gabinete, negar-lhe os meios indispensáveis de governo, negar-lhe 
orçamento, negar-lhe Exército e Marinha, todas essas medidas, fi
nalmente, das quais não pode o país prescindir (Apoiados e não
apoiados). É bem diverso o exemplo que ainda nos dá a Inglaterra. 
Ali o Gabinete tem sofrido ultimamente derrotas no Parlamento, 
mas conservando-se no seu posto, porque entende não dever reti
ra-se, diz-lhe francamente: "Pretendo dissolver-vos, mas depois que 
me concederdes tais e tais leis, que são indispensáveis ao governo 
do País" (Apoiados; muito bem). (Há diversos apartes.) 

E essas leis hão de ser concedidas, e a oposição não as recusará, 
antes há de concorrer com as suas luzes para que sejam bem 
elaboradas. 

Isto é que é verdadeiro sistema representativo ... " 

E insistindo na mesma tecla, assim falava em discurso de 7 de 
abril de 1879: 

"Senhores, sustentei sempre nesta casa, que a missão de uma opo
sição regular não é só criticar, formular censuras, mas alguma 
coisa de mais consentâneo com as necessidades do País e com as 
suas naturais aspirações de galgar o poder. A oposição, que quer 
converter-se em maioria para assumir a direção dos negócios públi
cos, deve doutrinar, deve mostrar a excelência de suas idéias sobre 
as de seus adversários (Apoio.dos). Do contrário, poderá subir 
pelo desprestígio desses adversários, não pelo triunfo dos princípios 
(Apoiados). Criticar o que os outros fazem, sem dizer o que se 
devia e podia fazer é coisa fácil, mas inglória (Apoiados). Aqui 
somente sentam-se legisladores da nação, e cada um deve propor 
o que em seu parecer julgar mais acertado, pàra satisfazer às ne
cessidades públicas (Apoiados). Se é isto o dever do oposicionista, 
muito mais o é do amigo, que discorda, ou dissente do seu cor
religionário em um ou outro ponto (Apoiados). 
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Os nobres Deputados por São Paulo são amigos do Governo; 
pelo menos ainda não se declararam em oposição. Pois bem, se 
entendem que erro, que não consulto os interesses do País, acon
selhem-me, esclareçam-me (Apoiados). A responsabilidade da si
tuação não só é minha, é também dos que me apóiam: enquanto 
me não negarem seus votos, os nobres Deputados quer queiram, 
quer não, são solidários comigo (Apoiados). Se vou mal, pois, 
digam-me qual o caminho mais seguro, mais reto que devo seguir 
(Apoiados; muito bem). 

O SR. GAVIÃo PEIXOTO. Apontamos os inconvenientes que vimos. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Isso não basta; 

é preciso apontar também como se deva satisfazer às necessidades 
que todos sentimos. 

O SR. GAVIÃo PEL"X'OTO. Mas para que toda essa declamação? 
0 SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). 0 País dirá se é 

declamação e julgará entre mim e os nobres Deputados (Apoiados). 
Repito a pergunta: se não convém o que pretendo fazer, o que 
de preferência se deverá realizar? 

0 SR. GALDINO NEVES. 0 Sr. José Bonifácio disse que V. Exl!
não entrasse em negociações com banco nenhum, que deixasse os 
bancos como estão. 

(Há outros apartes.) 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Logo, a política 

que se me aconselha é a da inércia, e da inação! Não; esta eu 
nunca a seguirei (Apoiados); não quadra com o meu ânimo, não 
se conforma com a minha índole de sentir o mal e não procurar
ihe remédio! (Apoiados). 

Senhores, é possível, é provável mesmo, que eu não passe de um 
mau Ministro do Tesouro, segundo a distinção lembrada pelo no
bre deputado por Pernambuco. Mas o que posso afiançar a V. Exl!
é que espero ser mais alguma coisa, e se não chegar a ser Ministro 
da Fazenda, não será por falta de esforços, de atividade, diligência 
e sacrifícios, nem por erro de vontade, quaisquer que sejam os 
dissabores ou decepções que me aguardam no futuro!" 

Comentando a afirmação de Ribeiro da Luz - de que esperava 
viessem as eleições diretas provocar mudanças "nas relações do 
governo para com a oposição", ponderava em discurso de 10 de 
junho de 1882. 

"Assim é, e ainda bem! É necessário que todos, liberais e con
servadores, nos resignemos a dar à oposição a parte que lhe deve 
competir na governação do País, e só desse modo teremos verda
deiro sistema representativo (Apoiados). Hoje nenhum Governo 
pode realizar suas idéias, a despeito dos adversários: precisa do 
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seu concurso. Por seu turno, a oposição deve compenetrar-se de que 
sua missão não é pôr embaraços à marcha do Governo, e sim fis
calizá-lo, adverti-lo e aconselhar o que julgar melhor para a causa 
pública. É desse modo que pode conquistar a opinião e com ela a 
direção do Estado. Uma oposição parlamentar quando sente-se em 
minoria e impotente para derrubar o Governo, não tem o direito 
de negar-lhe os meios de vida, antes é seu dever conceder-lhos, 
porque do contrário não o prejudicaria, mas ao País. E ainda na
quelas medidas que não sejam puramente governamentais e ten
dam a introduzir reformas de acordo com a opinião dominante, des
de que não as puder impedir, incumbe-lhe esforçar-se por melhorá
las, ou atenuar os inconvenientes que, em seu conceito, possam 
trazer. Mas, Sr. Presidente, as modificações de que falou o nobre 
Senador não devem limitar-se às relações do Governo e oposição, 
antes afetar também às de partido a partido, de homem político a 
homem político (Apoiados). Sem quebra de princípios, é mister 
que liberais e conservadores colaborem para melhoramento e pro
gresso do país; questões há que são alheias às lutas políticas, e 
para cuja solução todos podem concorrer." 

Repetição, aliás, do que ponderava respondendo a Cotegipe, que 
reclamava da oposição abandonasse a linha cômoda de apenas 
CRITICAR, oferecendo sugestões e planos ao Governo, bem pudera, 
seguindo os exemplos que lhe ofereceram na sessão passada, o 
nobre Presidente do Conselho e seus amigos, declinar do convite. 

Mais de uma vez inquiridos sobre as medidas, que de preferên
cia deveriam ser adotadas para satisfação de necessidades públicas, 
já que impugnavam as sugeridas pelo Governo ou seus sustentado
res, S. Ex~s respondiam, com um tom de superioridade, em 
que ressumbrava um certo sarcasmo: - oposicionistas não temos 
que indicar soluções para os negócios ocorrentes; quando formos 
Governo achá-las-emos; nossa missão limita-s·e a criticar e com
bater! 

O SR. DANTAS. Diziam: os senhores que se arranjem! 
O SR. AFONSO CELSO. Não se inspirará emt ais precedentes, 

que sempre censurou, e no seu humilde conceito, pouco consentâneos 
são com a índole do sistema representativo. Poderão eles, alguma 
vez, convir aos interesses partidários, mas, com certeza, sobretudo 
em ocasiões graves, não consultam os do país. 

0 SR. BARROS BARRETO. Quer dizer que V. Ex~ afasta a polí
tica das finanças. 

O SR. VIscoNDE DE OuRo PRETO. Sempre assim procedeu e pro
cederá, ainda em frente dos adversários mais ferrenhos. Nunca ne
gará o seu concurso a qualquer Governo, no que possa contribuir 
para o melhoramento das finanças (Muito bem). Nestas questões 
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não devem (sic) haver divergências políticas (Apoiados; muito bem). 
Como homem de partido, o orador receia que os nobres Minis
tros cometam todos os erros e sigam uma marcha condenável; 
mas faz justiça à sua honestidade e ao seu patriotismo, e está cer
to de que, em tudo o que referir-se aos dinheiros do Estado e as 
suas finanças, procurarão fazer o que for mais útil e acertado 
(Apoiados). 

Embora hostil ao Ministério, portanto, não hesitou em apresen
tar a autorização, desde que o nobre Presidente do Conselho ex
primiu-se nos termos que 1á recordou." 

V. "CRIME DO TEMPO, NÃO DE ESPANHA" ... 

Nada obstante bater-se tanto pela moderação nos debates com 
os adversários, sustentando lutas ardorosas, guardando, porém, a 
linha elevada das boas tradições da cavalaria medieval, carre
gando como penacho travar batalhas árduas sem, entretanto, descer 
à retaliação e aos processos bastardos dos encontros de animais da 
selva, também Afonso Celso, de uma feita, se deixou arrastar pela 
onda amesquinhadora, em ruidoso "entrevero" verbal com Silveira 
Lobo que, página de sépia, vale recordar como fruto da mentali
dade dominante, autorizando aplicar-se-lhe o reparo do poeta: "cri
me foi do tempo, não de Espanha". 

Nordestino da Paraíba, Francisco de Paula da Silveira Lobo, 
após concluir o curso de bacharel em Direito pela Faculdade de 
Olinda, em 1846, foi nomeado Juiz Municipal em Mariana, Minas 
Gerais onde "trocou a magistratura pela advocacia" e, a seguir, 
pela política, elegendo-se deputado geral de 1857 a 1868, subindo 
ao Senado vitalício e, no Executivo, exercendo as Presidências de 
Pernambuco e de Minas e ocupando a pasta da Marinha em 1865. 
Um dos mais notáveis oradores do tempo, manteve muito tempo 
com Afonso Celso, não somente ligações partidárias, mas estreitos 
laços de amizade e afeto recíproco, ajudando-se mutuamente, um 
só corpo e uma só alma. Incidentes miúdos de política provinciana 
terminaram, porém, por separá-los em valos profundos que dege
nerariam em aguda inimizade pessoal e, não lhe aturando os ata
ques acidulados, o prócer de Ouro Preto acabaria perdendo a calma 
dos estilos, "dando-lhe o troco" em virulento discurso de 30 de 
outubro de 1880, página escurenta, insistamos, a desvelar o "lado 
noruega" da exaltação político-partidária do Segundo Reinado. 

Transcrevamos, deste encontro, os tópicos mais expressivos: 
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"O SR. AFONSO CELSO. Sr. Presidente, o Senado compreenderá 
a necessidade que tenho de defender-me das argüições, que me fo
ram ontem dirigidas pelo nobre Senador por Minas Gerais. Tendo 
sido retirado da 2~ parte da ordem do dia o crédito concedido ao 
Ministério da Fazenda, em cuja discussão poderia dar a S. Ex~ 
a devida resposta, vejo-me obrigado por isso a recorrer ao meio 
que o regimento faculta, formulando um requerimento. Peço des
culpa de demorar assim a continuação do debate sobre a reforma elei
toral, mas ser-me-ia impossível permanecer mais tempo sob a impres
são daquela acusação. 

0 SR. SILVEIRA LoBO. Aliás muito antiga. 
O SR. AFoNso CELso. Ontem não pude reprimir e cedi a um 

movimento instantâneo de indignação, pelo que peço também des
culpa aos meus colegas, que hão de dar-ma atendendo a duas con
siderações. 

A primeira é que seria preciso não ter sangue nas veias, para 
deixar de proceder como procedi. Em segundo lugar, todos são 
testemunhas de que soube sempre portar-me com a gravidade, a 
moderação e cortesia próprias de um Senador do Império. Já vê 
V. Ex~, Sr. Presidente, que não deve recear uma cena de escân
dalo provocada por mim. Neste recinto só deve ecoar a linguagem 
calma e digna da primeira corporação do País e não as explosões 
do ódio e da paixão. O nobre Senador por Minas Gerais perdeu todo 
o direito a quaisquer contemplações da minha parte. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Há muito que as repeli. 
O SR. AFONSO CELSO. Por dignidade própria não posso poupá-lo 

dora em diante, antes devo reagir sem piedade. Essa luta, porém, deve 
ter outro teatro, que não o Senado brasileiro - será na imprensa, 
para a qual vou apelar de viseira erguida, sob a responsabilidade 
de minha assinatura. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Não careço defender-me; ante meu País 
não pesa sobre a minha probidade nenhuma suspeita. 

O SR. AFoNso CELSo. Será na imprensa que direi ao nobre Se
nador quanto devo dizer-lhe; será aí que responderei ao aparte que 
acaba de dar-me ... 

O SR. SILVEIRA LoBo. Se achar brecha. 
O SR. AFoNso CELSO. E aí, Sr. Presidente, redire sit nefas! 
O SR. SILVEIRA LoBo. E aceitarei, se entender, nos termos em 

que entender, e quando entender. 
O SR. AFoNso CELSO. Sr. Presidente, peço a V. Ex~ que man

tenha-me a liberdade da tribuna, pois quase .... 
0 SR. SILVEIRA LoBO. Ora! 
O SR. AFONSO CELSO. não posso emitir uma proposição 

que o nobre Senador me não interrompa com apartes. 
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Se acredita perturbar-me ou desviar-me do ponto que tenho em 
vista, ilude-se; hei de dizer tudo quanto quero. 

Minha defesa, Sr. Presidente, é no Senado que deve ser produ
zida, porque interessa à dignidade do cargo que ocupo e à honra 
da corporação a que pertenço. É essa defesa pura e simplesmente 
que vou fazer; pedindo a V. Ex~ que me advirta, se escapar-me 
alguma •expressão menos conveniente. 

Para ter um pretexto de agredir-me ainda uma vez, o nobre Se
nador deu-se por ofendido em um discurso que preferi há dias. Mas 
o Senado sabe que não houve nele uma palavra, sequer, ligeira
mente ofensiva ao nobre Senador; apenas contestei um fato que 
em desabono meu era falsamente atribuído a S. Exll-. Nada mais. 
Na imprensa anônima escreveu-se que eu me conservara mudo e 
silencioso ante a declaração do nobre Senador, de que tinha do
cumentos comprobatórios contra o meu brio e probidade, e que pu
blicá-los-ia, se fosse contestado! E constou-me, anteontem, que 
para as Províncias comunicou-se a mesma inexata notícia, aumen
tada e enfeitada. Informaram-me de que até para o Ceará mandou
se dizer que eu fora acometido de um delíquio, ouvindo tais pa
lavras do nobre Senador! 

O SR. JAGUARIBE. Como aqui só há um senador pelo Ceará, eu 
desejaria que V. Ex~ individualizasse. 

O SR. AFoNso CELSO. Oh! O nobre Senador sabe perfeitamente 
qual o elevado conceito que formo do seu caráter. Ninguém atri
buiria perante mim coisa semelhante a V. Ex~, sem que eu ime
diatamente o repelisse. 

O SR. JAGUARIBE. Eu agradeço; mas, como aqui sou eu o único 
representante do Ceará, sempre é bom pôr isto a limpo. 

O SR. AFONSO CELSO. Não foi nem podia s·er V. Ex~!- o autor 
de tão repugnante notícia; desconfio de onde partiu. Quem refe
riu-me que ela chegou ao Ceará, anteontem, foi o digno ex-Pre
sidente da Província, Dr. José Júlio. 

O SR. JAGUARIBE. Eu ignorava isto; mas, entendo que convinha 
tirar a limpo essas coisas. 

O SR. AFoNso CELSO. Sr. Presidente, todos os homens que se 
prezam concordarão que enquanto essa balela corria nas colunas, 
em que são difamados os caracteres mais puros, eu não devia re
baixar-me a refutá-la; mas, desde que era elevado até o recinto da 
Câmara dos Srs. Deputados, tinha obrigação de esmagá-Ia. E o Senado 
sabe que essas palavras não foram ditas aqui, nem equivalentes 
(Apoiados). 

O SR. SILVEIRA LoBo. Tais palavras nunca disse. 
O SR. AFoNso CELSO. É certo, Sr. Presidente, que os ex-Minis

tros de 5 de Janeiro foram cobertos de impropérios e injúrias pelo 
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nobre Senador por Minas Gerais, desde o começo da presente 
legislatura. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Muito aquém do que mereciam. 
O SR. AFoNso CELSO. É certo também que nunca retorquimos 

a esses insultos, mantendo-nos sempre na maior calma e sereni
dade de ânimo. Procedíamos assim por dois motivos. Em pri
meiro lugar, o nobre Senador tentava promover uma cena de escân
dalo, que desse em resultado o que ·em sua vaidade esperara de
balde conseguir, às primeiras manifestações do seu desagrado, isto 
é, a retirada do Gabinete. E com efeito, no dia em que os ex
Ministros tivessem a infelicidade de ser comparsas em uma cena 
imprópria deste recinto, seriam os primeiros a resignarem as Pastas. 
Ora, seria inépcia concorrer para o bom êxito de plano tão nobre 
e elevado ... 

O SR. SILVEIRA LoBo. Não há tal; tratava apenas de qualificar 
a S. Ex"!-s. 

O SR. AFoNso CELSO. . .. auxiliando por essa forma o nobre Se
nador a alcançar aquilo que não poderia obter por seus esforços ... 

O SR. SILVEIRA LoBo. Está enganado; isto é próprio da sua pro
verbial ambição. 

O SR. PRESIDENTE. O regimento proíbe que se atribua más in
tensões aos colegas. 

0 SR. SILVEIRA LoBO. Aí está. 
O SR. AFoNso CELSO. V. Ex"!-, Sr. Presidente, queira indicar

me qual foi a palavra inconveniente de que servi-me, para imedia
tamente retirá-la, em respeito ao Senado e a V.Ex"!- (Pausa). Mas 
como dizia, outro motivo em nós atuou para não prestarmos aten
ção aos doestos do nobre Senador. Lembrávamo-nos de que o sa
crifício que nos impúnhamos tivera sido já a sorte de brasileiros 
distintos, vítimas também da difamação do nobre Senador, incor
rendo nas suas iras. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Quem é esse? 
O SR. AFoNso CELSO. Grande número, não só adversários po

líticos, como correligionários seus. Está na memória de todos. 
Nenhum deks, porém, desceu da estima e consideração públicas, 

apesar dos insultos do nobre Senador, e em tão honrada compa
nhia não podiam julgar-se desairados os ex-Ministros. Mas Sr. Pre
sidente; a paciência humana tem limites, que acabam exatamente 
onde a dignidade começa a perigar. Qualquer que fosse o propó
sito que a esse respeito houvessem feito os ex-Ministros, ele se 
romperia no momento em que tais palavras, ou semelhantes, fossem 
proferidas. Todos eles erguer-se-iam imediatamente para exigir a 
exibição dos documentos, sob a cominação das penas infamantes 
da calúnia. 
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O SR. SILVEIRA LoBo. Está levantando castelos para combater. 
O SR. AFoNso CELSO. Tais palavras não foram proferidas; esta 

é a verdade, e S. Exl!- mesmo o confessou, quando, sem a coragem 
de dizê-las e sem a nobreza de contestá-las, declarou ontem que 
podiam ser inferidas do que dissera. Mas, se podiam ser inferidas, 
não foram pronunciadas; o que se diz não se infere, repete-se, re
produz-se. O que o nobre Senador disse foi que tinha documentos 
para justificar o seu procedimento, relativamente ao conflito levan
tado entre duas estradas de ferro de Minas Gerais. Ontem acres
centou que desses documentos podia-se inferir contra a minha pro
bidade ... 

O SR. SILVEIRA LoBo. Inferir dos fatos, não das palavras. 
O SR. AFoNso CELso. Bem; inferir dos fatos, que eu daqui a 

pouco analisarei. 
(Para o taquígrafo.) Peço ao Sr. taquígrafo que tome o aparte: 

inferir dos fatos. 
Portanto, o nobre Senador confessa, pela 2l!- ou 3l!- vez, que ja

mais disse ter documentos comprobatórios contra a minha probi
dade e o meu brio, conservando-me eu mudo e quedo, como se 
escr.eveu na imprensa anônima, e afiançou um Deputado- pelo 
Amazonas. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Confissão de quê? Eu ontem declarei isto 
mesmo. 

O SR. AFoNso CELSO. Conseguintemente, está tirado a limpo o 
primeiro ponto, que eu queria liquidar: o que se disse na impren
sa anônima, ou antes no fo-lhetim de uma gazeta, o que se repetiu 
na Câmara, e se escreveu para Ceará, foi tudo revoltante e indig
na falsidade. 

Liquidemos agora outro ponto: o nobre Senador disse ontem: 
- "é dos documentos justificativos do meu procedimento no con
flito entre as estradas de ferro de Minas (e há pouco disse em 
aparte - é dos fatos relativos a esse conflito), que se pode inferir 
contra o brio e a probidade do ex-Ministro da Fazenda." Antes de 
tudo, pergunto ao nobre Senador, tem V. Exl!- outros documentos, 
além dos dois que ontem exibiu, que provem contra mim? 

O SR. SILVEIRA LoBo. Tenho pastas cheias de documentos dessa 
grande patota. 

O SR. AFONSO CELSO. Intimo-o para apresentá-los todos. 
O SR. SILVEIRA LoBo. Documentos em relação aos fatos, que se 

deram nesse negócio? 
O SR. AFONso CELSO. Não fujamos da questão, que é simples, 

clara e melindrosa. V. Exl!- ontem, exibindo dois documentos, disse 
não ter outros contra mim, porque declarou, palavras suas que 
depois analisarei - de certas coisas não se passam recibo. Mas, 
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pergunto: são, ou não são com efeito os únicos, que depõem con
tra o meu caráter pessoal? Dessas pastas cheias de documentos 
referentes à grande patota, há algum outro que deponha em de
sabono do ex-Ministro da Fazenda? Se os há, se o nobre Senador os 
tem, deve exibi-los; é seu rigoroso dever. Em nome do pundonor 
e da honra, provoco a V. Ex'-' formalmente, solenemente a apre
sentá-los ... 

O SR. SILVEIRA Lono. Isso não vale nada, é uma palhaçada para 
confundir o histórico que aqui fiz dos acontecimentos. 

O SR. AFoNso CELso. Isto não vale nada, diz o nobre Senador! 
Mas, não é V. Ex'-' o juiz desta questão, sou eu e o País. 

O SR. SILVEIRA LoBo. O País, é verdade, e Deus nos livre que 
assim não fosse. 

O SR. AFoNso CELSO. Responda o nobre Senador: tem, com 
efeito, outros documentos deponentes contra mim, além dos que 
exibiu? 

O SR. SILVEIRA LoBo. Tenho documentos que provam o que se 
deu a respeito do traçado da estrada. 

O SR. AFoNso CELSo. Não é essa a questão; e sim de documen
tos que me sejam desairosos. Se desses documentos, referentes ao 
traçado da estrada, algum há, que me seja desairoso, o nobre Se
nador há de apresentá-lo, sob pena de ser novamente qualificado 
de caluniador. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Para isto é que veio a palhaçada; eu tam
bém digo que V. Ex:). é um miseráv-el (Sussurro). 

(Diversos Srs. Senadores protestam energicamente. Ouve-se uma 
frase pronunciada nas galerias; continuam as reclamações no recin
to; o Sr. Presidente dá ordem para fazer evacuar das galerias o 
espectador que perturbou os trabalhos da casa.) 

O SR. AFoNso CELso. V. Ex'-', Sr. Presidente, e o Senado vêem 
que eu ainda não pronunciei, apesar de magoado como estou, uma 
só palavra inconveniente. O novo insulto que acaba de ser atirado, 
não só contra mim, mas também contra o Senado, não me atinge, 
nem a ele. E desengane-se o nobre Senador; não me fará perder 
a calma, não conseguirá desviar-me uma linha sequer da trilha que 
me tracei; não deixarei de enunciar uma só proposição das que 
entendi trazer ao conhecimento da casa. 

O SR. SILVEIRA LoBo dá um aparte. 
O SR. PRESIDENTE. Eu observo ao nobre Senador que não é esta 

a linguagem própria desta casa. 
O SR. AFoNso CELSO. Pela minha parte, V. Ex'-' é testemunha 

de que ainda não me servi de uma só palavra que possa ser repu
tada inconveniente. 
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O SR. PRESIDENTE. O nobre Senador falou em tese; todavia eu 
convido-o a usar de uma linguagem que não se preste a más inter
pretações. 

O SR. SrL VEIRA LoBo dá uma aparte. 
O SR. AFoNso CELSO. Insistirei no que disse. Se o nobre Se

nador possui outros documentos que me sejam desfavoráveis, há 
de exibi-los, sendo homem de honra e pundonor. Intimando-o a 
fazê-lo, declaro desde já que S. Ex::t não os tem, não pode tê-los, 
salvo se os fabricar. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Tenho os fatos e os documentos, que 
apresentei. 

O SR. AFoNso CELso. Hei de analisar miúda e completamente 
esses únicos resultados, que V. Ex::t pôde colher, após dois anos 
de pesquisas, indagações e paciente estudo; fique certo disto. Antes, 
porém, algumas observações. Os nobres Senadores naturalmente 
hão de ter visto mais de uma vez, na impr·ensa anônima, alusões 
dirigidas a mim, a propósito da estrada de ferro da Leopoldina: 
é o homem da Leopoldina, o Ministro da Leopoldina, diz o folhe
tim de uma gazeta que me é infensa. O que significa isto? O que 
quer isto dizer? - pergunto ao nobre Senador, a fonte, a origem 
de todos estes boatos malévolos. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Nunca mandei para a imprensa uma só 
linha. 

O SR. AFONSO CELSO. Discutiremos isso mais tarde e não aqui. 
Neste recinto tratemos somente do que a ele deve ser trazido, e 
com a gravidade e circunspecção próprias da primeira corporação 
do País. Perguntarei eu: pretendem acaso os meus detratores insi
nuar que recebi algum favor dessa empresa? É uma calúnia. Os 
livros da Companhia Leopoldina, assim como a sua correspon
dência, por serem de empresa anônima, não são secretos; estão ao 
alcance de qualquer acionista, entre os quais há desafetos meus e 
amigos do nobre Senador. Examine-os S. Ex::t, indague, verifique ... 

O SR. SILVEIRA LoBo. Perdão; isso não é argumento ... 
O SR. AFoNso CELSO. Então o que é argumento? As suas su

posições ou insinuações malévolas? Julguem-no todos que nos 
ouvem. Dizia eu: vão indagar o que por aí há e venham dizer 
o que acharem, não tenham reservas, não rne poupem, e eu pro
testo abandonar a política e resignar o cargo de Senador, se en
contrarem coisa que me envergonhe, protesto este sincero, e não 
como outros que ouvi ao nobre Senador desde 1868. Nunca, Sr. 
Presidente, recebi, favor algum da Leopoldina; ao contrário fiz-lhe 
favor auxiliando-a na sua organização, como tenho auxiliado a 
todas as empresas úteis à minha Província, menos a União Mineira, 
que nunca recorreu a mim, como auxiliarei, no pouco que puder, 
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as que de futuro se formarem. Não há muitos dias coadjuvei eficaz
mente meu distinto comprovinciano, Dr. Custódio Cruz, que pre
tende fazer a estrada de ferro do Alto Muriaé ... 

O SR. SILVEIRA LoBo. Sei que V. ExiJ. é muito poderoso. 
O SR. AFoNso CELSO. Não sou poderoso; mereço apenas do 

comércio desta Corte e da sua população séria que me conhecem, 
por que há 12 anos aqui trabalho e luto aos olhos de todos, o 
bom conceito a que tenho direito. Em que pese ao nobre Senador, 
crêem no que lhes digo, confiam no que lhes afirmo, e é daí que 
vêm os pequenos serviços que tenho podido prestar e continuarei 
a prestar, espero-o em Deus, à minha terra. Fui acionista da Leo
poldina, Sr. Presidente, já não sou, e o fui por duas razões: 

1 iJ.) Estou em meu direito empregando o meu dinheiro no que 
me aprouver. 

2iJ.) Sou filho da Província, nela nasci, dela tenho recebido as 
maiores provas de consideração, devo ser-lhe grato, e serviços não 
se prestam com palavrões e sim com obras. Comprei essas ações 
com o dinheiro ganho em meu escritório de advocacia, que toda 
esta cidade sabe ser um dos mais concorridos que nela existem; 
mas escritório de advocacia judiciária, note-se, em que nunca tratou
se, nem tratar-s·e-á de nenhuma questão administrativa. 

0 SR. SILVEIRA LoBO. Não há tal. 
O SR. AFoNso CELSO. Prove. 
O SR. SILVEIRA LoBo. Todos sabem. 
O SR. AFONSO CELso. Todos sabem o quê? 
O SR. SILVEIRA LoBo. O Sr. Lafaiete sabe até da Copacabana. 
O SR. LAFAIETE. Não compreendo a alusão. 
O SR. AFoNso CELSO. Pretende insinuar que advoguei adminis

trativamente em favor dessa Companhia? :É uma falsidade; e senão 
diga, onde, quando, e perante quem. Todos sabem! Sabem sim, 
que sempre rejeitei sistemática e invariavelmente negócios admi
nistrativos; sabem que tenho recusado questões importantíssi
mas; isto é o que ninguém ignora, nem mesmo o nobre Senador! 
Falo perante uma população inteira; é fácil, portanto, o desmenti
do; falo perante ex-Ministros de todos os credos políticos: eles que 
digam se jamais tiveram uma palavra minha, escrita ou verbal, que 
direta ou indiretamente dissesse respeito a questões administrativas. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Ouço apenas o que se me diz; não indago. 
O SR. AFoNso CELso. Pois cite o testemunho de uma só pessoa 

decente; decline e prove um só fato. Ouço o que se me d;z! Também 
eu ouço e todos ouvem muita coisa. Não indaga? Pois devia inda
gar antes de afirmá-lo. 

Da Companhia Leopoldiua percebi apenas os dividendos de mi
nhas ações. Tratei algum tempo de uma questão de indenização a 
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ela proposta por um particular de S. José d'Além Paraíba, para 
obrigá-la a pagar-lhe 3:000$000. Por aí já se vê que honorário po
deria exigir. E nem fui quem começou, mas o Sr. Dr. Penido Júnior, 
nem quem terminou esse pleito, sim o Dr. Teofilo Rezende. Um dis
tinto moço, engenheiro, que fiscalizou-lhe os trabalhos da constru
ção, casou-se depois com minha filha. Que mais há entre mim e 
a Leopoldina? Nada, e se há tragam a lume. 

Mas o nobre Senador por Minas Gerais insinuou que ao menos 
parte dessas ações eram beneficiárias, ou por outra, que me foram 
dadas em pagamento, retribuição ou coisa que o valha. 

0 SR. SILVEIRA LOBO. Não insinuei tal. 
O SR. AFoNso CELSO. Pelo menos autorizou a insinuação. 
O SR. SILVEIRA LoBo. A questão foi com a Rio Doce. 
O SR. AFoNso CELSO. Deixemos por ora a Rio Doce; vamos ainda 

com a Leopoldina. 
O nobre Senador insinuou-o, sei disso, e, embora o conteste pre

sentemente, quero acabar de uma vez com estas coisas. 

S. Exl!- insinuou que desta, sim, havia eu recebido ações bene
ficiárias. 

O SR. SILVEIRA LOBO. Eu não; foi V. Exl!- quem o confessou. 
O SR. AFoNso CELSO. Esta agora é melhor! Eu confessei?! Quando, 

perante quem? V. Exl!- deve dizê-lo. Nunca disse nem podia dizer 
semelhante coisa, porque nunca tive, de nenhuma empresa ou Com
panhia, uma só ação beneficiária. Eu o confessei, mas quando? É 
falso; mil vezes falso. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Eu não afirmei nada; mas muita gente pensa 
e afirma. 

O SR. AFONso CELSO. Vede, senhores, como se acusa um homem, 
um colega, de quem já se foi amigo! Eu não afirmo nada; mas 
muita gente pensa e afirma! Mas que gente é essa? Quem é que 
afirma? Quem é que pensa? e por que é que pensa? Há pouco, era 
eu quem o confessara; agora, porém, é muita gente que pensa e 
afirma, sem que o nobre Senador tome a responsabilidade de afir
má-lo por sua parte. Não duvidou, porém, insinuá-lo na tribuna! 
E este homem diz-se o protótipo da justiça e da eqüidade! Aprecie 
o Senado; aprecie o País. Ora, Sr. Presidente, vejamos que inter
venção tive eu na Companhia Rio Doce, para acabar também de 
uma vez com esta questão. Eu já disse, pela imprensa, em certa 
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polêmica que tive, e muito lamento, a parte que tomei na organi
zação desta Companhia. 

Em vista do que tenho dito e provado, Sr. Presidente, apelo 
para todos os homens sérios, ainda meus adversários. Eles que 
julguem dessa acusação de ações beneficiárias por mim recebidas. 

Agora, Sr. Presidente, entro na apreciação dos dois documentos 
exibidos pelo nobre Senador por Minas Gerais, e dos quais, se
gundo S. Ex~ atualmente diz, se pode inferir contra a minha ho
norabilidade. Vou dar a S. Ex~ todas as chances favoráveis na ar
gumentação, admitindo por um momento que eles provam, a toda 
luz, que intervim na decisão do conflito das estradas de ferro. 
Concedida, pois, a minha intervenção (por hipótese), não se pode 
julgar da sua moralidade, sem conhecer a natureza desse confli
to; por outra, para conhecer-se se faltei ou não aos deveres de 
homem de bem, intervindo nesse conflito, cumpre saber ao certo 
do que se tratava, que questões, que interesses nele estavam em 
jogo. 

Em que consistiu esse conflito? Como já disse, Sr. Presidente, o 
Dr. Nonimato e o Coronel Vieira obtiveram, em 1873, concessão 
provincial para construir uma estrada denominada do Rio Doce, 
que, partindo de Cataguases, onde termina a Leopoldina, se diri
gisse a São Gonçalo, passando por Ubá. 

Destinava-se a servir a zona da Província, impropriamente cha
mada do norte, e na qual, note-se, é fazendeiro o nobre Senador. 
Posteriormente, organizou-se a empresa denominada União Mineira, 
que, partindo da estação da Serraria, na estrada de ferro D. Pe
dro II, procurava São João Nepomuceno, e mais tarde apareceu a 
idéia de levá-Ia até Ubá. Portanto, também esta estrada tinha em 
vista a mesma zona, em que é fazendeiro o nobre Senador. O Dr. 
Nominato, em virtude da lei, celebrou contrato com a Província, e 
começou as suas obras. Cumpre notar que essa concessão provin
cial entendia com os direitos da Leopoldina, a qual pelo decreto 
de sua organização tinha privilégio exclusivo para prolongar-se na 
mesma direção da estrada Rio Doce. A Leopoldina, portanto, po
dia embaraçar esta estrada, mas não o fez, porque chegaram a um 
acordo, mediante o qual a Rio Doce construiria a estrada, a Leo
poldina forneceria o material rodante, e a exploração seria em 
comum. 

O nobre Senador por Minas Gerais, porém, persuadido de que 
o traçado da União Mineira era preferível ao da Rio Doce ... 
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O SR. SILVEIRA LoBo. Hoje, em Minas, à exceção dos interessados, 
não há quem o conteste. 

O SR. AFoNso CELSO. É exatamente o contrário; mas prossiga
mos. O nobre Senador entendeu anular esta concessão e rescindir 
o respectivo contrato, para o que recorreu à Assembléia Provincial, 
'.Jue a pretexto de interpretação, promulgou uma lei revogando a 
primeira, em vista da qual fora celebrado o contrato do Dr. Nomi
nato, já em adiantada execução. 

Conseguida a lei ... 
O SR. SILVEIRA LoBo. Conseguida não; que não cabalei para isso. 
O SR. AFONSO CELso. Oh, senhores, é demais! Digam os Deputados 

provinciais; diga a população em peso da capital, se o nobre Se
nador fez ou não pressão sobre a Assembléia para obter a lei, di
zendo até que preferia ter uma congestão a ser-lhe recusada essa 
medida! 

O SR. SILVEIRA LoBo. É uma mentira. 
O SR. AFoNso CELSO. Ouça o Senado mais essa palavra, tão pró

pria deste recinto! 
Mas prossigamos, debalde tenta o acusador embaraçar-me; hei de 

ir por rliante. Obtida a lei, o nobre Senador sancionou-a imedia
tamente e pôs tudo em movimento para impedir a continuação dos tra
balhos da Rio Doce. 

Foi nestas circunstâncias que a Leopoldina recorreu ao Governo 
imperial, dizendo: - Em tal época concedestes-me privilégio para 
prolongar-me em tal direção; consenti que ali se construísse uma 
estr(!da provincial, porque o concessionário reconheceu o meu di
reitr) e entrou comigo em acordo; agora porém, que essa conces
são está de nenhum efeito, reclamo que mantenhais o meu privi
légio e o torneis efetivo. Foi o que fez o nobre ex-Ministro da 
Agricultura, expedindo o Decreto N9 7.061, de 31 de outubro de 
1878, que declarou estrada geral o prolongamento da Leopoldina, 
na direção da Rio Doce. 

-0 SR. SILVEIRA LoBo. Revogando uma lei provincial. 
O SR. AFONSO CELSO. Nem referiu-se à lei provincial. Como podia 

revogá-la? Ora, Sr. Presidente, eis aí, em sua simplicidade, o que 
foi o conflito das duas estradas de ferro, solvido pelo ato do Go
verno. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Contado a seu modo. 
O SR. AFoNso CELSO. Mas qual é a inexatidão do histórico que 

fiz? Indique-a. Continuarei a fazer todas as concessões ao nobre Se
nador, no interesse da argumentação. 

Admitirei que o traçado da União Mineira fosse preferível ao da 
Rio Doce; admitirei que consultasse melhor os interesses da Pro-
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víncia 

Não se tratava já de escolher o melhor traçado, e sim de um 
contrato feito e acabado, celebrado por autoridade competente 
e em virtude de lei; contrato autorizando o percurso da Rio Doce 
e já em adiantada execução. Ora, nestas circunstâncias, podia o 
Presidente da Província, podia a Assembléia provincial, a pre
texto de uma lei de interpretação, rescindir só por si esse contra
to, para dar à estrada outra direção? O nobre Senador entendia 
que sim; eu não. O nobre Senador pensava ser isso perfeitamente lí
cito; eu pelo contrário acreditava ser um excesso, um abuso, uma 
violência, porque só o poder judiciário é competente para rescindir 
contratos solenes. A Província era uma simples parte contratante, 
como o concessionário; não podia por sua única vontade desligar
se dos compromissos que contraíra, e o Presidente ou a Assem
bléia não eram mais do que os representantes dessa outra parte, 
obrigada e sujeita, ;;amo qualquer particular, ao fiel cumprimento 
do estipulado. 

Entre mim e o nobre Senador, decidam os homens entendidos 
quem pugnava pelo direito, quem tinha razão. Logo, dada mesmo 
a minha intervenção junto do Governo imperial, admitindo que a 
mim se deve não ter o nobre Senador conseguido os seus intentos, 
visto como, declarada geral a estrada, não pôde S. Ex~ mudar-lhe o 
percurso e destruir o que estava feito, nada havia aí deponente 
contra a minha honorabilidade. Só quem estiver com a razão com
pletamente obscurecida pode ver nisso uma improbidade. 

Mas, Sr. Presidente, a verdade é que tomei no ato do Governo 
tanta parte como V. Ex~ que dele soube quando viu-o publicado; 
para ele não concorri direta nem indiretamente. 

0 SR. SILVEIRA LOBO. Não há tal. 
O SR. AFoNso CELSO. Ao nobre Senador, sim, manifestei com 

franqueza a minha opinião. Era meu direito e meu dever fazê-lo, 
na intimidade das relações em que vivíamos. Indo a Minas cuidar 
da eleição, a chamado do nobre Senador ... 

O SR. SILVEIRA LoBo. A chamado, não. Queria V. Ex~ que eu 
fizesse chapa, respondi-lhe- venha V. Ex~ fazê-la. 

O SR. AFONSO CELSO. . . . agitou-se a questão, e dissentido eu do 
seu modo de ver, disse-lhe que não fizesse quanto pretendia, pois 
seria uma injustiça clamorosa, um grande erro. 

Lembrei-lhe até que, quando advogávamos juntos, tivera eu uma 
questão semelhante com a Câmara municipal da Corte, que tendo 
autorizado por um contrato a construção de chalets ao largo do 
Rocio, posteriormente, por própria autoridade, rescindiu esse con-
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trato. Propus a ação competente em juízo e a Câmara foi conde
nada a respeitar o contrato, mantido em todas as suas partes. De 
volta a esta Corte, escrevi-lhe no mesmo sentido, mas S. Ex::t res
pondeu-me que o traçado da Rio Doce era uma grande patota, em 
vista do que não mais troquei palavra sobre o assunto disposto a 
conformar-me com a sua decisão qualquer que ela fosse. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Fez-me pedido, dizendo-me que a minha 
decisão prejudicava-o. 

O SR. AFoNso CELso. Sem dúvida; mas depois que V. Ex::t qua
lificou daquela forma a questão não lhe disse mais palavra. Mas 
Sr. Presidente, estaria a minha improbidade no pedido que dirigi 
ao nobre Senador, nas observações que lhe fiz, para convencê-lo de 
que não procedia com acerto? Ninguém o dirá. Simples particular, 
porque isto passou-se em 1878, estava em meu direito empenhan
do-me pela solução, que me parecia mais razoável e mesmo mais 
vantajosa aos meus interesses. Era até meu dever fazê-lo como ami
go do nobre Senador, porque advertia-o da iniqüidade que preten
dia praticar. 

Mas se foi ímprobo esse meu procedimento, que nome merece 
o do nobre Senador, que, parte interessada também na questão, 
não se limitou a pedir ou empenhar-se, decidiu-a por si, em pro
veito próprio? Já disse que o nobre Senador é fazendeiro na zona 
que as duas estradas iam servir 'e o único argumento invocado por 
S. Ex::t, a sua única razão de decidir, e essa inexata, era o menor 
frete que teria de pagar a lavoura, e portanto a aguardente e o 
açúcar de S. Ex::t. Escrupuloso como inculca ser, devia ver aí um 
forte motivo de abstenção. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Ora, ora, Minas que lhe responda. 
O SR. AFoNso CELso. Pergunto, porém, novamente dada a minha 

intervenção perante o Governo imperial, verificado que aos meus 
esforços e empenhos foi devida a decisão do conflito, haveria, com 
efeito, um ato de improbidade da minha parte? 

O SR. SILVEIRA LoBo. Eu não disse isso. 
0 SR. AFONSO CELSO. Não disse isso? 
O SR. SILVEIRA LoBo. Improbidade não disse, mas sim deslealda

de, porque tinha prometido neutralidade. 
O SR. AFONSO CELSO (para o taquígrafo). Tome o aparte. Está 

retirada a questão de probidade de brio etc., etc., resta a de leal
dade. Vamos a ela. Senhores, além da opinião que manifestei ao 
próprio nobre Senador, nada mais fiz relativamente a esta questão. 
Não concorri de forma alguma para a resolução tomada pelo nobre 
Sr. ex-Ministro da Agricultura ... 

0 SR. LAFAIETE. Apoiado. 
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O SR. AFoNso CELSO. . . . nem mesmo freqüentei-o durante o ano 
de 1878. Logo nos primeiros dias depois de organizado o Gabinete 
5 de janeiro, fui à sua casa falar-lhe sobre negócios da Bahia, a 
pedido do meu particular amigo o Sr. Ministro da Justiça, que 
expediu-me a ·esse respeito um telegrama. 

O SR. DANTAS (Ministro da Justiça). f: exato. 
O SR. AFoNso CELSO. Nunca mais lá voltei ou fui à secretaria 

respectiva, até que em dias de outubro desse ano S. Ex~ fez-me a 
honra de procurar-me em minha residência. Não encontrando-me, 
disse a pessoa de minha família que carecia falar-me sobre negócio 
importante. Recebendo a comunicação, como era de meu dever, di
rigi-me à noite à casa de S. Ex~. Lá se achava o Sr. Viriato de Me
deiros ou Sousa Carvalho, e o nobre Senador pela Bahia, o Sr. 
Leão V eloso. 

O SR. LEÃO VELOSO. Entrei quando V. Ex~ estava lá. 
O SR. AFoNso CELso. f: isso. Ao entrar, disse ao nobre Sr. ex

Ministro da Agricultura que tinha ido receber suas ordens. S. Ex~ 
declarou então que desejava ouvir-me sobre o conflito das estradas de 
ferro, que se levantara na minha província, e o estava preocupando. 

Respondi-lhe: "V. Ex~ dispense-me; eu não posso envolver-me 
nesta questão; sou suspeito. Suspeito, porque de um lado, sou ami
go do Presidente da Província, que por solicitação minha aceitou 
aquele cargo e, por outro lado, sou acionista de uma das compa
nhias em questão. Interessado, pois, duplamente neste negócio, não 
devo dar opinião! 

Eis, Sr. Presidente, em que consistiu a minha deslealdade! 
O SR. SILVEIRA LoBo. Não; disse mais alguma coisa, que ainda 

ontem reproduziu. 
O SR. AFoNso CELSO. Eu, senhor! 
O SR. SILVEIRA LoBo. Ainda ontem confessou que disse ao Sr. 

Sinimbu que eu não tinha razão. 
O SR. AFoNso CELso. Não há tal; contesto, é uma inexatidão, e 

apelo para quantos aqui se achavam! Deste modo manda-s·e qual
quer homem à forca! Senhores, da minha completa abstenção a 
respeito do conflito (salva a opinião que em ·reserva de amizade 
manifestei ao próprio nobre Senador em princípio) podem dar tes
temunho inúmeras pessoas. Em primeiro lugar, o nobre Ex-Minis
tro da Agricultura, e todos os seus colegas do Ministério ... 

0 SR. LAFAIETE. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELso. . . . em segundo lugar alguns dos Depu

tados provinciais, sobre quem S. Ex~ fazia pressão, e que escre
viam-me perguntando como deviam votar, e aos quais nem respon
di; em terceiro as diretorias das companhias Leopoldina e Rio 
Doce, alguns de seus acionistas, muitas pessoas da zona interessa-
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da, que me pediam, que se empenhavam para que eu interviesse 
de modo a embaraçar a deliberação de S. Ex<.t; e por último todas 
quantas pessoas da província e desta Corte freqüentavam a minha 
casa, ou o meu escritório. Para todos e para tudo tinha constante
mente, invariavelmente, uma resposta: - não quero envolver-me 
nisto, não quero saber disto. Preferia perder o capital, que me com
prometera fornecer para a estrada, a influir, a concorrer de qual
quer modo para um resultado, que pudesse ser desagradável ao 
Presidente da Província. E a isto chama-se deslealdade! Quem fa
ria mais? Quem faria tanto? O nobre Senador seguramente não 
era capaz disso. 

Mas para S. Ex<.t nada valem as asseverações em contrário; nada 
vale o testemunho de pessoas conspícuas; nada vale a evidência dos 
fatos; e sim o que S. Ex<.t supõe, o que lhe entra na cabeça ou o 
que lhe faz conta dizer. 

Apreciai, porém, senhores, a sua argumentação; é curiosa! A vos
sa própria declinatória de suspeição, diz ele, prova que influístes na 
decisão e que portanto fostes desleal para c c m o amigo. Sabidas as 
vossas relações íntimas com o Presidente da Província, a vossa re
cusa de emitir opinião importava condenar o seu procedimento, 
porque no espírito do nobre ex-Presidente do Conselho devia neces
sariamente nascer a suspeita de que era mister que esse procedimen
to fosse absolutamente injustificável para vos absterdes de emitir 
juízo sobre ele! 

Senhores, não me darei ao trabalho de desfazer este castelinho de 
cartas; deixo à apreciação de todos avaliar o mérito destas dedu
ções, nas quais, a despeito da evidência dos fatos em contrário, o 
nobre Senador se fundou, ele o homem de alma grande como o 
universo, para romper com um amigo e, o que mais é, constituir-se 
seu difamador! 

O SR. SILVEIRA LoBo dá um aparte. 
O SR. AFoNso CELSO. Quem decidirá do mérito e procedência das 

minhas razões não é V. Ex<.t, em cuja justiça não posso crer, mas 
o Senado e o País. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Eu também não creio em suas acusações, 
porque o conheço muito. 

O SR. AFoNso CELSO. Vamos para diante. Agora os tais do
cumentos, tão falados, tão decantados. O nobre Senador citou para 
provar a minha intervenção uma ata de acionistas de 21 de maio de 
1878, e este foi o primeiro documento invocado por S. Ex:).. Isto é 
simplesmente inepto e mostra a que ponto chega a cegueira de um 
espírito obcecado pelo ódio. O nobre Senador levantou o confli
to no seu relatório, que é de 10 de agosto; a decisão foi de 31 
de outubro. Como é, pois, que o meu comparecimento a uma reu-
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mao de acionistas, em maio, podia influir em questão que ainda 
não se agitava e que só meses depois nasceu e resolveu-se? Isto 
é até ridículo! 

O SR. SILVEIRA LoBo. Isto não é argumento. 
O SR. AFONSO CELso. Como não é argumento? 
O SR. SILVEIRA LoBo. V. Ex~ figura como acionista nessa ata. 
O SR. AFONSO CELSO. Nem o contesto; estou concedendo todas 

as facilidades a V. Ex~. 
O SR. SILVEIRA LoBo. Tudo isso é retórica. 
O SR. AFoNso CELso. A ata de 21 de maio prova que me fiz 

representar na reunião a que ela se refere por um procurador, e 
daí conclui o nobre Senador que eu intervim na decisão do con
flito, que só foi dado em outubro, cinco meses depois! 

O SR. SILVEIRA LoBo. Eu não disse isto. 
O SR. AFoNso CELSO. Disse-o; apelo para o Senado. V. Exl'l vai 

reconhecendo já quanto foi precipitada e injusta a sua argüição 
para não qualificá-la com mais propriedade, em respeito ao Senado. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Eu mostrei o abuso que o nobre Senador 
fez votando como fósforo. 

O SR. AFONSO CELSO. Daqui a pouco tratarei desse voto. Qual 
foi, Sr. Presidente, a outra prova que o nobre Senador exibiu para 
convencer de que eu havia influído na decisão do Governo impe
rial? Um artigo que publiquei em 1878, explicando a parte que 
tive na projetada organização da Companhia Rio Doce, e que há 
pouco reproduzi em outros termos. 

O SR. SILVEIRA LoBO. A proteção que deu. 
O SR. AFoNso CELSO. Que proteção? Depois de levantado o con

flito, já provei que abstive-me absolutamente de intervir neste ne
gócio. Qualquer proteção que eu desse à Companhia, antes de le
vantado o conflito, claro é que não podia ter a menor relação 
com ele pois ainda não existia, nem podia existir. 

E de feito, Sr. Presidente, a promessa que fiz ao Dr. Nominato, 
assim como a responsabilidade que assumi de tomar e distribuir 
ações, são anteriores, como já demonstrei, até a entrada do nobre 
Senador para a administração da Província. Só quatro meses de
pois de S. Ex~ tomar posse, e quando se reuniu a Assembléia pro
vincial, foi que o nobre Senador suscitou a questão. Como é pois, 
que eu podia ter praticado esses fatos para contrariar ou neutrali
zar a deliberação de S. Ex~?! 

Vamos à questão do voto dado como fósforo. Como é, per
guntou S. Ex~ que, tendo declarado em um artigo que as 300 ações 
não eram somente vossas, mas para serem distribuídas entre amigos, 
fostes votar como possuidor de todas as 300?! Ainda aqui só há 
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inépcia e notável ignorância. Enquanto 300 ações não eram distri
buídas, quem respondia por elas? Eu que tendo os ônus, devia ter 
todos os direitos correspondentes. 

O voto a que se refere o nobre Senador foi dado, não por mim 
pessoalmente, mas por um procurador na assembléia da Companhia 
de 21 de maio cuja ata S. Exl1- leu, mas não teve a delicadeza de 
depositá-Ia sobre a mesa para ser examinada. Nessa ocasião tra
tou-se apenas de fixar o preço por que devia ser transferida a con
cessão dos Srs. Dr. Nominato e Rezende à Companhia, segundo 
ouvi da leitura que S. Exl1- fez. Tratou-se, pois, apenas da orga
nização da Companhia; eu não havia ainda indicado em nome de 
quem deviam ser inscritas as ações, não as havia mesmo distribuí
do todas, porque para isso era preciso falar, pedir aos amigos, o que 
depende de tempo; era, portanto, eu ainda o único responsável 
perante a Companhia pela importância dessas ações. 

Pois isso será votar como fósforo, exercer direitos que se não 
possuem? Ora, senhores, é preciso não ter o juízo em seu lugar para 
dizê-lo! 

Sr. Presidente, o nobre Senador pareceu dar a entender que na 
sua opinião os homens políticos e especialmente os membros do 
parlamento não devem possuir ações de companhias anônimas. Isto 
é absurdo. Mas, quando não fosse, não podia o nobre Senador le
vantar a argüição, pois confessou que fizera com que seu filho fosse 
acionista da Rio Doce, e seu filho não tem economia separada. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Está enganado. É sui juris; e como tal foi 
eleitor. · ·, T'''l'~l 

O SR. AFoNso CELSO. Dispõe do que o nobre Senador lhe dá, 
mas em todo o caso os laços que tão intimamente os ligam, deviam 
levar o nobre Senador a proibir-lhe tomar ações, desde que pensa 
não lho consentir fazê-lo pessoalmente a sua posição política. Para 
quem professa em público tão melindrosos escrupulos, o que era 
vedado ao pai, devia sê-lo também ao filho, que vive sob o mesmo 
teto e na sua imediata dependência. 

Mas há outro fato; o nobre Senador foi acionista da Mucuri e 
especulou com as respectivas ações, sendo já deputado. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Ainda não era Deputado. E que fosse? 
O SR. AFoNso CELSO. Já era Deputado. A pergunta do nobre Se

nador, entretanto, responde por si mesma à banal argüição de que 
estou tratando. E que fosse deputado? Diz S. Exl1-. 

Logo, na sua consciência, o homem político não está moralmen
te privado de ter ações; a sua posição não lho proíbe. O nobre 
Senador insidiosamente trouxe a questão da suspensão do impos-
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to sobre o ouro, decretado pela Assembléia Provincial de Minas, 
insinuando que aí houvera também improbidade do Governo e 
conseguintemente do Ministro da Fazenda. A sua argumentação a 
este respeito foi a seguinte; disseram-lhe que em Ouro Preto foram 
prometidos 20:000$ a um advogado da terra, que requereu a re
vogação do imposto e não a conseguiu. Disseram-lhe, note-se; não 
diz quem, não afirma; portanto, apenas consta-lhe. 

Ora, o Governo imperial mandou suspender a lei; logo, conclui 
S. Ex~, o Governo Imperial recebeu dinheiro e muito dinheiro! 

O SR. SILVEIRA LoBo. Eu não disse isto; disse que era natural que 
o dinheiro viesse para aqui; é o que se afirmou, nada acrescentei 
de minha lavra. 

O SR. AFONSO CELSO. Mas quem afirmou? 
O SR. SILVEIRA LoBo. Todo o mundo. 
O SR. AFONSO CELSO. Um homem que se preze não pode recor

rer a estas evasivas. V. Ex~ é um Senador do Império, um homem 
velho e não devia, em respeito a si próprio, referir fatos de tanta gra
vidade, sem exibir provas. Pergunto ao nobre Senador, quem lhe 
disse que a um advogado, em Ouro Preto, oferecera-se 20:000$ para 
obter que a Assembléia Provincial não votasse o imposto? 

O SR. SILVEIRA LoBo. Todo o Ouro Preto sabe. 
O SR. AFONSO CELso. Pois se toda a cidade sabe - cite um nome 

decente apenas! (Pausa). Aprecie isto o Senado! Aprecie os meios 
de ação, que emprega o homem que se diz o mais justo do mundo, 
o apóstolo da verdade! Quem com este sistema teria a sua repu
tação garantida? Quem não será vítima de iguais e piores agres
sões? O nobre Senador refere um fato, como se dele tivesse plena 
certeza e prova irrecusável; mas, interpelado a respeito, acolhe-se logo 
à evasiva de que não o asseverara, contando apenas o que ouvira; 
inquirido sobre de quem o ouvira, apega-se ao recurso triste dos 
maldizentes - isto é -, diz -, ouvi a todo mundo a uma cida
de inteira! 

Pois, Senhores, isto é sério, isto é honesto mesmo?! Sr. Presiden
te, este sistema de acusar não é somenos à teoria de que deve-se 
dar por provados certos fatos, independentemente de documentos, 
porque coisas há de que não se passa recibo! Por esta forma, eu 
podia afirmar que o nobre Senador apanhara uma dúzia de bolos, 
por que deles não passaria recibo! 

Repito, e todo o Senado acompanhar-me-á: o homem que se 
preza não vem discutir coisas destas neste recinto e menos acusar 
a quem quer que seja, baseando-se em boatos de que só o acusador 
dá notícia. 

O SR. SILVEIRA LoBo. A minha argumentação não foi essa. 
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O SR. AFoNso CELso. Foi, o Senado ouviu-o. E senão, diga que 
argumento empregou, ou que prova aduziu. V. Ex<). reclama por
que está reconhecendo já a má posição em que se colocou! Já se 
está incomodando; porém, mais tarde, quando a consciência falar, 
sentirá muito mais; a hora do arrependimento é sempre dolorosa! 

Mas o nobre Senador não compreende a razão por que mandou
se suspender a lei! Se estudasse um pouco sabê-lo-ia. Como ignora, 
vou explicar-lho. O ouro e todos os produtos do subsolo são pro
priedade do Estado, e portanto só podem ser tributados pelos po
deres gerais. Há mesmo lei impondo sobre o ouro (se me não en
gano, pois que não tive tempo de examinar, é a de orçamento de 
1867) - imposição que não se tornou .efetiva por falta do regu
lamento, que não chegou a ser expedido. Esta matéria tem sido mui
to debatida, até no Conselho de Estado. Uma das companhias in
glesas de mineração representou ao nobre ex-Presidente do Conse
lho contra o ato da Assembléia Provincial de Minas, e S. Ex<)., 
atenta à justiça da reclamação, entendeu-se com o Ministro da 
Fazenda para recomendar ao presidente da Província que sustasse a 
execução da lei até que a Assembléia Provincial a revogasse ou a 
Assembléia-Geral decretasse a sua nulidade, na forma da lei. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Não há essa atribuição no executivo, foi 
um abuso. 

O SR. AFoNso CELSO. Qual abuso! observou-se a disposição da 
lei. Sr. Presidente, o nobre Senador contestou ontem que houvesse 
propalado ter sido meu protetor. A verdade, porém, é que o afirma 
na sua roda, ,e os moços que vão ouvi-·lo acreditam-no, chegando 
até um deles a escrever na imprensa, que S. Ex<). me forneceu, ou 
a não sei quem de minha família, meios de subsistência. 

Isto, é absolutamente falso, e desafio a S. Ex<). a que o prove. De 
que forma e quando manifestou-se essa proteção? A primeira vez 
que nos encontramos em política, foi combatendo eu o nobre Se
nador em uma eleição provincial, e S. Ex<). foi derrotado. Era no 
tempo dos antigos distritos; S. Ex<). conseguiu eleger apenas dois 
Deputados pelo da capital, e quatro dos candidatos da minha chapa 
triunfaram. 

Zangou-se com isso o nobre Senador. 
O SR. PRESIDENTE. Isso é tornar pessoal o debate. 
O SR. AFoNso CELSO. Estou defendendo-me e quem tornou pes

soal o debate foi o nobre Senador, que agride-me há quase dois 
anos. 

Como dizia, o nobre Senador, ferido em seu excessivo orgulho, 
zangou-se, acomodando-se afinal, por intervenção do meu finado 
e venerando amigo o Sr. Fernandes Torres. Tornamo-nos amigos, 
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e nessa qualidade prestamo-nos recíprocos serviços, retribuindo-os 
eu sempre em muito maior escala. 

O nobre Senador escreveu um artigo de 10 linhas em meu favor. .. 
O SR. SILVEIRA LoBo. Dez linhas? 
O SR. AFoNso CELso. De 20 ou 50 ou 100 que fossem; eu man

dei para a imprensa dezenas deles de meu punho para sua defesa. 
O SR. SILVEIRA LoBo. Pedi-lhe que escrevesse? 
0 SR. AFONSO CELSO. Quando S. Exf!. em 1864 e 1865 rompeu 

com os chefes liberais mais distintos e os descompunha ... 
O SR. PRESIDENTE. Essa expressão não me parece conveniente. 
O SR. AFoNso CELSO. . . . como hoje me descompõe a mim, e 

todos separaram-se de S. Exf!., com quem se achou? Comigo, e gra
ças ao meu concurso pôde agüentar-se. O nobre Senador diz que 
contribuiu para que meu nome entrasse em chapa uma vez. Muito 
lho agradeço, mas disso não precisava, porque abriria caminho por 
mim próprio. Recordo-lhe, entretanto, que a mim deve S. Exf!. prin
cipalmente a sua entrada na lista senatorial. 

O -SR. SILVEIRA LoBo. Não pedi votos a ninguém. 
O SR. AFoNso CELso. Proteção! O nobre Senador não podia dis

pensá-la a quem como eu era filho da Província, não ave de ar
ribação, a quem é tão inteligente como S. Exf!., e muito mais estu
dioso, ativo e trabalhador. 

O SR. SILVEIRA LoBo. É um homem que nasceu feito! 
O SR. AFONSO CELSO. Fique, portanto, liquidada também a in

culcada proteção de que o nobre Senador se deixou gabar. Como 
amigos prestamo-nos obséquios recíprocros, e foi ainda por não 
esquecê-los que por tanto tempo deixei de responder aos doestos 
que S. Exf!. atirava-me constantemente. Não tenho a facilidade do 
nobre Senador para reatar relações ... 

O SR. SILVEIRA LoBo. Ah! Tem ao pé de si a prova em contrário. 
Esses dois irmãos siameses já disseram-se reciprocamente coisas ter
ríveis. 

O SR. AFoNso CELSo. . . . mas sei respeitar as que algum dia 
mantive, mesmo depois de rotos os seus laços. 

O SR. PRESIDENTE. O debate pessoal é fora da ordem. 
O SR. AFoNso CELSO. Não fui eu, repito, quem colocou-o no 

terreno das personalidades. 
O SR. PRESIDENTE. A hora está muito adiantada. 
O SR. AFoNso CELSO. Vou concluir. O ódio que o nobre Senador 

me vota, não vem da suposta minha intervenção no ato do Go
verno Geral, que magoou-lhe a vaidade, porque S. Exf!. tem cons
ciência de que tal intervenção não se deu. Vem, sim, de que, rom
pendo comigo, S. Exf!. vê-se só, sem amigos ,em quem se apóie. Por 
demais tenho-o aturado, e não estou disposto a continuar. Já disse que 
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S. Ex~ perdeu todo o direito a quaisquer contemplações da minha 
parte. 

O SR. PRESIDENTE. Não, nesta casa. 
O SR. AFoNso CELSO. Nem tenho faltado a elas. 
Admira-me, Sr. Presidente, a severidade que V. Ex~ mostra hoJe, 

comparada com a sua benevolência de ontem! Se V. Ex~ tivesse 
procedido assim desde princípio, não se teria dado a cena que se 
deu! Aqui, em respeito ao Senado, limitei-me a defender-me, até 
porque neste recinto só deve ouvir-se a voz da razão· calma e não 
o desabafo das paixões individuais. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Quais paixões individuais! 
O SR. AFoNso CELSO. O dinheiro, que o Estado destina à publi

cação dos nossos debates, tem por fim esclarecer o País sobre o 
modo como são resolvidos os seus negócios e os motivos por que 
procedem os seus representantes. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Uma das primeiras necessidades do País é 
conhecer os caracteres com quem vive. 

O SR. AFoNso CELSO. O seio da representação nacional não é 
lugar para lutas pessoais. É em outro terreno que elas devem ser 
travadas, e para aí chamarei o nobre Senador, que há tanto tempo 
está a provocar-me. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Hei de acompanhá-lo até onde eu quiser 
e entender. 

O SR. AFoNso CELso. Aí dar-lhe-ei troco das suas agressões, e 
torno a dizê-lo, redire sit nefas. 

O SR. SILVEIRA LoBo. Sem calúnia não pode ofender-me. 
O SR. AFoNso CELSO. Tenho-me defendido, Sr. Presidente, mos

trando a absoluta e completa improcedência das acusações de que 
fui vítima. 
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AFONSO CELSO E A ADMINISTRAÇÃO 
O ZELO PELOS DINHEIROS PúBLICOS 

EM DISCURSO DE 2 DE ABRIL DE 1879, Joaquim Nabuco, embora 
seu correligionário, atirava venenosa seta contra Afonso Celso, então 
Ministro da Fazenda do Gabinete Sinimbu: tendo acusado Cotegipe 
de ter sido, no Gabinete de Caxias, de 25 de junho de 1875, sim
ples MINISTRO DO TESOURO e não DAS FINANÇAS, "elevasse sua 
ambição a essa altura", ousando amenizar a crise do erário, adotando 
planos sérios de "reorganização dos serviços civis", revelando maior 
empenho pelo equilíbrio orçamentário. 

O libelo era injusto, porque uma das preocupações precípuas do 
prócer mineiro sempre fora a defesa intransigente dos dinheiros pú
blicos, a luta pelo saneamento da administração, combatendo, de 
modo especial, duas velhas pragas inextirpáveis e dia a dia mais 
calamitosas - os excessos burocráticos e a "empregomania". 

Estreando como deputado na Legislatura de 1864, uma de suas 
primeiras intervenções será na discussão do orçamento, em discurso 
de 4 de junho, de que vale destacar os seguintes trechos: 

"Farei uma declaração com a franqueza que me é própria. Eu 
penso com honrado Deputado pelo Rio de Janeiro, a quem me 
referi, que o aumento de despesa é uma questão secundária e que 
não. deve servir de embaraço sempre que se tratar de satisfazer uma 
necessidade sentida pelo país, como a de melhorar esse ou outro 
qualquer ramo importante do serviço público. Mas isto não cons
titui para miml uma regra ou preceito absoluto; ao contrário entendo 
que ele encontra a sua natural e forçosa restrição na necessidade 
de nos subordinarmos às forças da nossa receita (Apoiados). E 
como elas não são muitas, mas insuficientes para o que mais urgen
temente precisamos, eu negaria o meu voto a autorização de que 
falei, na parte que diz respeito a aumento de vencimentos, se não 
estivesse convencido de que reformado o correio, de acordo com as 
bases apresentadas, ele tomar-se-á uma nova fonte de renda para o 
Estado; e negá-lo-ia, Sr. Presidente, embora reconheça que os em
pregados dos nossos correios são em geral muito mal retribuídos, 
pois que o deplorável estado de nossas finanças exige sacrifícios de 
todos os brasileiros, para que se possa evitar os temerosos abismos 
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a que inevitavelmente arrastarão o país os déficits sempre crescentes 
(Muitos apoiados). 

O SR. BITENCOURT SAMPAIO. Ainda neste ponto penso como o 
nobre Deputado. 

O SR. CHAGAS LoBATO. E também eu. 
O SR. AFONSO CELSO. Negarei também o meu voto ao aditivo que 

manda reformar a Secretaria da Agricultura, de modo a harmonizá-la, 
no que toca ao pessoal e vencimentos, com as demais secretarias de 
Estado; salvo, porém se for convenientemente emendado na terceira 
discussão. Não compreendo como é que sendo coisa verificada e 
sabida, que as Secretarias de Estado estão cheias de um pessoal 
numerosíssimo e na sua maior parte desnecessário ... 

0 SR. ANDRADE PINTO. Apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO. . .. não compreendo, digo, como é que nas 

circunstâncias financeiras em que se acha o país se quer dar à 
Agricultura a mesma organização, o mesmo pessoal. Eu quisera 
antes, Sr. Presidente, que esse aditivo terminasse por outro modo; 
que nele se determinasse muito positivamente a supressão de todos 
os lugares que não fossem indispensáveis para o andamento regular 
do serviço, e bem assim que o expediente fosse reduzido a termos 
mais razoáveis do que aquele em que é hoje feito (Apoiados). Sei 
que é duro despedir das repartições públicas a homens que para elas 
entraram em boa fé, e acreditando que, enquanto desempenhassem 
as suas obrigações, teriam ali pão certo para si e para suas famílias, 
e uma aposentadoria, após alguns anos de trabalho; mas, senhores, é 
preciso que tenhamos a energia necessária para fazer calar essas 
considerações humanitárias, e cumprir o nosso dever, a despeito 
de todos os comprometimentos (Apoiados). Percorram-se os orça
mentos, abram-se as folhas do tesouro, e ver-se-á que o pessoal 
que vive à custa dos cofres públicos é enorme, é superior aos seus 
recursos; reconhecer-se-á que o funcionalismo é um cancro horrível 
que nos corrói e dilacera. Por que, pois, não teremos a coragem de 
o ir extirpando? Tornar-nos-emos impopulares, é infelizmente ver
dade, mas essa será a conseqüência inevitável de muitos dos tristes 
legados que nos deixaram nossos adversários ... 

0 SR. CHAGAS LOBATO. A culpa toda é deles (Apoiados). 
O SR. AFoNso CELSO. Tornar-nos-emos impopulares, sim; mas 

eu acredito que essa impopularidade será pouco duradoura, porque 
neste país novo não faltam recursos para quem quer trabalhar, e 
bem cedo talvez, aqueles mesmos que se julgarem prejudicados hão 
de agradecer-nos o termos concorrido, ainda que indiretamente, para 
que, em vez de uma posição precária, da qual estavam sujeitos a se 
verem desalojados a cada momento, pelo capricho ou má vontade de 
um chefe de uma posição, que mantida com honra, é a miséria da 
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esposa e dos filhos o único horizonte que desdobra aos olhos do 
funcionário (Apoiados), adotassem outras profissões igualmente hon
rosas, e nas quais a atividade, a inteligência e a probidade não quase 
sempre generosamente recompensadas (Mui tos apoiados). 

O SR. SILVA PEREIRA dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. AFoNso CELSO. É verdade; tem razão o nobre Deputado. 

É costume, como diz, alegar-se que tanto não é inútil o pessoal das 
nossas repartições, que mesmo naquelas em que os empregados mais 
se distinguem por sua dedicação e zelo, o expediente, o serviço 
sempre se conserva em atraso; mas porque, senhores? Eu já não 
quero falar desses bem-aventurados, a quem o patronato encartou 
nas repartições públicas, em todos os tempos, e que, sem habilitações, 
o menor mal que podem fazer é deixar em atraso o serviço que lhes 
incumbe, ou fazê-lo pesar sobre os outros mais assíduos, mais inte
ligentes, e que nem por isso se livram de preterições; já não quero 
falar disso, e direi que a causa principal de conservar-se em atraso 
o serviço está na sua má organização (Apoiados). V. Ex~ sabe, 
Sr. Presidente, que em nosso país nada se faz sem muito papel e 
muita tinta (Risadas e apoiados), e que por isso as coisas mais 
simples e fáceis dependem de um trabalho insano e de grande con
sumo de tempo, porque não nos convencemos ainda de que o tempo 
é dinheiro, como dizem os ingleses. Além de práticas absurdas e 
sem explicação razoável, os regulamentos de nossas repartições estão 
cheios de complicações inúteis, que servem só para embaraçar as 
pastas (Apoiados). Sem muitos ofícios, muitas informações, muitas 
cópias e registros nada se consegue, nada se faz (Apoiados). Uma 
modificação de gabinete que trabalho não traz, e trabalho inútil! 
Dias depois de qualquer mudança de pessoal expedem-se centenares 
e milhares de ofícios, comunicando a tudo quanto é empregado pú
blico que o Sr. Fuão foi dispensado de tal ou tal pasta, e que foi 
chamado para substituí-lo o Sr. Conselheiro Beltrano, notícias que 
já os jornais têm feito correr por toda a parte! 

A complicação inútil do expediente é tal, Sr. Presidente, que 
muitas vezes fica mais caro do que o serviço a que se quer atender. 
Se os nobres Deputados querem um exemplo, citá-lo-ei da província, 
não por que faltem aqui na Corte, mas por ser o que neste momento 
me ocorre. Suponhamos um fato que lá se dá todos os dias. É um 
comandante de escolta que conduz presos, e que sentindo falta de 
dinheiro para continuar a viagem, dirige-se ao delegado ou sub
delegado de polícia, que lhe adianta 5$ ou 6$ por exemplo. A 
autoridade cobra dois recibos, um que fica· em seu poder, e outro 
que remete no Chefe de Polícia exigindo ser indenizado. Temos aqui 
já quatro peças escritas, pelo menos, os dois recibos, o ofício do 
delegado e o seu registro, ou em falta deste, a minuta que fica 

65 



arquivada. O Chefe de Polícia reclama o pagamento da Presidência, 
que manda informar à repartição competente. Aí vão mais cinco 
peças, o ofício, a minuta e o registro do ofício do Chefe de Polícia 
e o despacho da Presidência, que se registra igualmente. A repar
tição de fazenda, depois dos exames necessários (deixo de parte 
o trabalho que importa este exame, assim como as hipóteses mais 
complicadas que se podem dar, e tomo a mais simples) informa 
que pode ter lugar o pagamento. Temos ainda três peças, que são a 
informação, com os seus indispensáveis rascunhos e registros. A 
Presidência expede a ordem para o pagamento, três peças mais, e 
comunica ao Chefe de Polícia, outras três. A transmissão da ordemJ 
ao agente fiscal, para que efetue o pagamento, e a comunicação, 
que nesse sentido recebe a autoridade policial, exigem seis peças, e 
finalmente a autoridade no ato de ser embolsada da pequena quantia 
que despendeu é obrigada a passar dois recibos, um para ser reme
tido com o respectivo balanço à repartição fiscal, e outro para ficar 
em poder do coletor. Ao todo vinte e seis peças de expediente, para 
a coisa a mais simples do mundo, para se mandar pagar uma quantia 
insignificantíssima, cujo duplo ou triplo é certamente absorvido pelo 
que vem a custar ao Estado esse trabalho inutilmente complicado, 
e que o mais comezinho bom senso aí está mostrando que se podia 
desempenhar de outro modo, com mais rapidez, e sem incômodo 
nem para a administração nem para a parte interessada (Apoiados). 

0 SR. BITENCOURT SAMPAIO. É frisante o exemplo. 
O SR. AFoNso CELSO. O que se dá com o Governo provincial 

dá-se aqui na Corte, e a mais simples dependência perante qualquer 
repartição pública tem de percorrer todo esse dédalo de canais 
administrativos, primeiro que se a decida, com grande prejuízo do 
serviço e dos particulares (Apoiados). Assim, pois, Sr. Presidente, 
a redução do pessoal deve ser acompanhada de uma melhor orga
nização do serviço, dando-se-lhe um sistema menos complicado do 
que essas práticas que se introduziram em nosso país. Se a ilustre 
omissão ou algum dos meus nobres colegas quiser mandar uma 
emenda nesse sentido ao aditivo a que me tenho referido, dar-lhe-ei 
o meu voto com todo o prazer, porque acredito que o nobre Minis
tro há de corresponder à nossa espectativa, cortando com mão 
segura e firme por todas as excrescências e abusos (Apoiados)." 

Com idéias sedimentadas em torno da matéria, não lhe seria 
difícil, assim, acudir ao desafio de Nabuco, dando-lhe resposta 
imediata, na sessão de 3 de abril: 

"O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Sr. Presidente, 
como ninguém quer a palavra nesta hora tão adiantada, falarei eu, 
fiel ao meu deliberado propósito de aproveitar o tempo. 
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O meu joveml e simpático amigo, Deputado por Pernambuco, 
não me levará a mal que deixe de tomar em consideração algumas 
das proposições aduzidas por S. Ex::t ocupando-me tão-somente 
daquelas a que se refiram as verbas do orçamento (Apoiados). 
Como Ministro entendo que não devo discursar, mas conversar 
simplesmente com a Câmara, de cujo ilustrado concurso dependo 
para o bom êxito da missão de que me acho incumbido (Apoiados). 
O ilustre Deputado por Pernambuco disse que ao orçamento em 
discussão podiam ser aplicadas todas as observações que aqui fiz ao 
orçamento da fazenda apresentado e defendido pelo meu ilustre 
antecessor, o Sr. Barão de Cotegipe. 

É uma clamorosa injustiça. O que disse eu em 1877, senhores? 
Que a verba destinada à caixa da amortização deveria ser reduzida, 
porque não me pareciam correspondente à despesa com ela feita os 
serviços a cargo da repartição (Apoiados). Pois bem, leia o nobre 
Deputado o parecer em discussão e verá que, indo adiante do que 
então queria, proponho-me hoje, não a reduzir somente, a suprimir 
essa verba do orçamento. 

Portanto, neste ponto sou coerente. 
O que m'ais propus em 1877? Que se diminuísse a despesa com 

o expediente das diversas repartições de fazenda. Sobre a mesa deve 
achar-se já uma emenda nesse sentido, apresentada pela ilustre 
comissão de orçamento. 

0 SR. BUARQUE DE MACEDO. Apoiado, já foi apresentada. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Indiquei também 

medidas que reduzissem o dispêndio feito com a administração dos 
próprios nacionais, lembrando a conveniência de serem alienados 
aqueles de que o Estado não carecesse, ou cuja renda não compen
sasse os respectivos gastos. A idéia foi aceita pelo Ilustre Ministro 
de então, a despesa foi reduzida, e posso informar ao nobre Depu
tado não só que trato de vender alguns dos próprios nacionais nas 
condições apontadas, senão também que peço e insisto para que se 
alargue a autorização vigente a tal respeito. Portanto, ainda aqui a 
minha coerência foi mantida (Apoiados). 

Indiquei mais que se suprimisse a inútil despesa com terrenos 
diamantinos absolutamente improdutiva para o Estado. Esta verba 
já não onera o nosso orçamento, como pode o nobre Deputado 
verificar. Propus que se limitasse a mil contos pouco mais ou menos 
a despesa autorizada com obras a cargo do Ministério da Fazenda. 
Examine o nobre Deputado o projeto em discussão e verá que con
tentei-me em pedir apenas metade daquela quantia para esse mister. 
A minha coerência, pois, ainda está de pé (Apoiados). 

Aconselhei, finalmente, que se convertesse o Diário Oficial e a 
Tipografia N acionai em fonte de receita, submetendo-os ao mesmo 
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regime e dando-se-lhes outra organização. Graças às medidas toma
das pelo meu honrado antecessor e amigo, o nobre Deputado pelo 
Rio Grande do Sul, medidas que eu tenho confirmado e ampliado, 
aquele estabelecimento do Governo, longe de ser um ônus para o 
tesouro, concorrerá, eu o espero, para aumentar os seus recursos 
em não pequena quantia. 

Direi mais ao nobre Deputado que atualmente a Tipografia 
Nacional, fundido nela o Diário Oficial, já apresenta saldo, quando 
até há bem pouco havia déficit no balanço das respectivas contas. 

VozEs. - Isto é lisonjeiro. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Foram estas, se bem 

me recordo, as reduções de despesas que indiquei no orçamento da 
Fazenda. Convirá, pois, o meu jovem e simpático amigo que me fez 
injustiça, porquanto procuro pôr em prática, como Governo, as idéias 
que sustentei quando oposicionista (Apoiados, muito bem). Argüindo
me, como o nobre Deputado por São Paulo, que ontem falou, de 
falta de coragem para arrostrar comprometimentos, reduzindo a 
despesa com o pessoal ... 

O SR. JoAQUIM NABUCO. Não apoiado, não desconheci a cora
gem de V. Ex~ 

O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda) . ... o nobre Deputado 
convidou-me a reorganizar todos os nossos serviços civis. Eu não 
me contento com isto, Sr. Presidente, quero também a reorganização 
dos serviços militares, e não me falta para isso a necessária coragem. 
Tenho, porém, mais alguma experiência do que o meu jovem sim
pático amigo, e ela me ensina que estas coisas não se fazem de 
improviso, sobre a perna, mas com muito estudo e reflexão (Apoia
dos). Sr. Presidente, ninguém conhece mais do que eu que o fun
cionalismo é um dos grandes vícios do nosso País; um cancro dos 
nossos orçamentos. Combati-o sempre com toda a energia, não tanto 
pelo gravame que dele decorre para o erário, como principalmente 
pela influência nociva que exerce sobre caráter nacional (Muitos 
apoiados). Senhores, é uma verdadeira desgraça! A Câmara não 
imagina, talvez, as solicitações de que se vê alvo um pobre Ministro 
de Estado para concessões de emprego! Todos querem viver à custa 
do tesouro público. Dou audiência duas vezes por semana, e falo 
em todas elas a 40, 60, e 80 pessoas, que, com raríssimas exceções, 
me vêm pedir empregos ou melhoramentos dos que já exercem. 
Deste modo, nossos compatriotas preferem' acotovelar-se nas ante
salas dos Ministros, ou dos Deputados que possam servir de em
penhos, solicitando e pedindo, quando neste País, onde tudo, para 
assim dizer, está por criar-se e explorar-se, sua atividade e inteli
gência encontrariam na indústria, no comércio e na lavoura, vastís
Slmos campos para fecundas evoluções! (Apoiados, muito bem). 
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Isto, compreenderá V. Ex~, enfraquece a fibra, abate o caráter na
cional. 

O SR. ANTÔNIO DE SIQUEIRA. A causa disto é a centralização 
administrativa. 

O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Não, porque 
nas Províncias se observa, infelizmente, o mesmo que se dá na Corte. 

O SR. TEODORETO SouTo. ·A causa é complexa. 
O SR. AFONSO CELso (Ministro da Fazenda). As causas con

sistem, em um defeito da nossa índole e em um abuso dos Governos. 
O defeito está em que o brasileiro julga, em geral, que a única 
profissão cômoda, e nobre, é a de funcionário público esquecido de 
que nessa carreira nada mais pode pretender do que uma subsistência 
parca e medíocre (Apoiados). E nem só isso, Sr. Presidente; - o 
que tem o empregado público em perspectiva diante de si? Às vezes 
uma demissão acintosa, a capricho de um superior injusto ou vio
lento. Mas, quando têm a fortuna de exercer o seu emprego por 
longos anos, as suas aspirações, resumem-se em uma aposentadoria 
magra, nos últimos dias de sua vida, e se é honrado morre torturado 
pelo amargo pesar de deixar na miséria sua viúva e filhos (Apoiados). 
Isto é lamentável. 

Por outro lado, a empregomania é alimentada pelos governos, que 
nela vêem o meio mais fácil e seguro de conservar e aumentar a 
clientela (Apoiados). O coração tem suas leis; quem não há de ver 
com olhos benévolos o Ministro que arranjou o filho, o genro ou 
sobrinho? (Apoiados). 

Mas Sr. Presidente, não se debela o funcionalismo em um dia. 
Suprimir este ou aquele emprego aqui, ou accilá, não é medida digna 
de uma Câmara, ou de um Governo, que se prezam; é, de mais, 
um expediente, que pouco pode produzir. O que convém, o que é 
indispensável fazer-se, é adotar um plano geral, sistemático, de orga
nização de todas as nossas repartições públicas (Apoiados). Este 
trabalho não pode ser desempenhado pela Câmara dos Srs. Deputa
C:os, sobretudo no curto período de uma sessão. Só os homens prá
ticos, que tenham tempo de estudar pausadamente a natureza dos 
diversos serviços, suas necessidades, seus defeitos, seus melhoramen
tos possíveis, podem realizá-lo com vantagem (Apoiados). Foi por 
isso que pedi e obtive da ilustrada comissão de orçamento, que 
inserisse nas disposições gerais do projeto em discussão um artigo, 
que autorize o Governo a nomear comissões, retribuídas, que se 
encarreguem desses estudos. Sendo-lhe presente o resultado de tais 
locubrações, na próxima sessão legislativa, a Câmara dos Srs. Deputa
dos poderá deliberar com perfeito conhecimento de causa (Apoia
dos). Antes disso, senhores, tudo quando se fizer será imperfeito ou 
incompleto; nada remediará. Não nos bastam expedientes; é indis-
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pensável que adotemos um plano, um sistema bem combinado 
(Apoiados). Nem se pode consertar em um dia, ou de um jato, a 
obra de erros e ilusões acumuladas em longo anos (Apoiados)." 

A seguir, em discurso de 18 de abril, discutindo as dificuldades 
de operar cortes nas despesas visando ao equilíbrio orçamentário, 
ponderava, antes a indagação provocadora de Gavião Peixoto -
"não tem o batalhão de empregados públicos?": 

"Senhores, eu sou o primeiro a reconhecer que nas nossas repar
tições públicas abundam empregados em número excessivo, mas 
eles têm direitos adquiridos, que é preciso respeitar (Apoiados). 
Qualquer particular pode, no momento em que as suas circunstân
cias piorem, despedir as pessoas que o servem sem nenhuma con
templação, mas o Estado não pode proceder assim, porque deve 
atender a conveniências de outra ordem (Apoiados). Não pode de 
um dia para outro pôr no meio da rua funcionários que consumi
ram toda a sua vida no serviço público, e assim inabilitaram-se para 
qualquer profissão (Apoiados). 

0 SR. GALDINO DAS NEVES dá um aparte. 
Ora, para que vem o meu nobre amigo com esta tirada?! Não 

queira fazer popularidade à minha custa (Apoiados). 
O SR. GALDINO DAS NEVES dá um aparte. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Pois um jornaleiro 

que recebe salário por dia de trabalho tem os mesmos direitos de 
um empregado público, que possui um título e com ele adquiriu 
direito de ser conservado enquanto bem servir o de alcançar, mais 
tarde, uma aposentadoria?! Isto é uma banalidade. 

O SR. GALDINO DAS NEvEs. Mas V. Ex~ não falou no tal exército 
de empregados públicos? 

O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Sim senhor, e 
pedirei ao corpo legislativo que me habilite com os meios necessá
rios para reduzir o tal número. Antes do nobre Deputado por Minas 
cogitar no numeroso pessoal das repartições públicas, já eu clamava 
contra ele. 

0 SR. GALDINO DAS NEVES. Pois é o que digo. Não lhe estou 
fazendo nenhuma acusação. 

O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Fui eu quem le
vantou na imprensa e nesta casa o alarma contra o funcionalismo. 
Portanto o nobre Deputado não me pode fazer acusação a este 
respeito ... 

O SR. GALDINO DAS NEVEs. Nem faço. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda) . ... e peço-lhe de 

novo que não queira ... 
O SR. GALDINo DAS NEVES. O que quero é que se ponham em 

prática no Governo as idéias que se pregam na oposição. 
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O SR. AFoNso CELso (Ministro da Fazenda). E reneguei-as eu 
porventura? 

O SR. GALDINO DAS NEVES. Não digo isso, mas o que eu quero ... 
0 SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). 0 que é que V. Ex~ 

quer, o que propõe? Deixemo-nos de palavrões, desçamos à reali
dade. O que é que propõe, o que é que indica? Se entende que 
outras economias se podem fazer, demonstre-o e apresente as suas 
emendas, que eu declaro as aceitarei, porque não é o nobre Deputado 
que sente os embaraços em que me vejo para ocorrer às despesas 
públicas (Apoiados)." 

E concluindo: 
"Não creio que haja neste País quem não esteja convencido de 

que não podemos continuar na vida de expedientes que infelizmente 
temos vivido há muito tempo (Muitos apoiados), acumulando com
promissos sobre o futuro, sacando contra os nossos vindouros, con
traindo dívidas novas para pagamento de juros de dívidas velhas 
(Muitos apoiados). Se até aqui temos sido devedores pontualíssimos, 
é porque não nos faltou ainda quem nos confiasse seu dinheiro. 

Esta é a verdade, senhores, e cumpre ter a coragem de confessá-lo 
francamente. A nossa política financeira, de certos anos a esta parte, 
pode ser perfeitamente caracterizada pela divisa de que usava uma 
alta dignidade da Sé de Braga, notável por seus hábitos de dissi
pação; fazes o que deves, mas deves quanto fazes. 

Ê preciso arrepiar carreira . . . 
O SR. ALVES DE ARAÚJO. Energia na execução destes princípios. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda) . ... ao contrário 

chegamos fatalmente à triste situação, que supõe o nobre Deputado 
por Pernambuco ser já a nossa, mas que mercê de Deus ainda o 
não. é - uma situação financeira tal que inspire desânimo aos 
altos poderes do Estado (Apoiados)." 

Outra vez, em discurso de 24 de setembro de 1879, voltava ao 
tema quando, preconizando a supressão de serviços para permitir 
economia de gastos com pessoal, respondia ao .aparte do Senador 
Barros Barreto - "que destino se há de dar aos empregados?": 
"V. ExlJ. dá-me um aparte que agradeço: chamou minha atenção para 
um ponto que me ia escapando. Ponderou a ilustrada comissão que 
serão aposentados os empregados que tiverem mais de 1 O anos de 
serviço, e que os seus vencimentos continuarão a pesar sobre o 
orçamento, não sendo justo por outro lado demitir os que não 
contarem igual tempo. Sr. Presidente, o que não só não é justo, 
mas absolutamente indesculpável, é que o Estado conserve empre
gados, cujos serviços pode dispensar, e lhe são completamente inú-
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teis, mormente quando as suas circunstâncias exigem que se res
trinja a despender o que for absolutamente indispensável. Quando 
é nomeado um funcionário público, o Estado não contrai com ele o 
compromisso de conservá-lo ao seu serviço, enquanto vivo for, mas 
tão-somente enquanto bem servir e os seus serviços lhe forem ne
cessários. Que não se despeça a um funcionário, que consumiu seus 
melhores anos no serviço público, que se o não prive inopinadamente 
dos meios de subsistência, quando ele se inabilitou a ganhá-los por 
outra forma, eu compreendo, Sr. Presidente, e compreendem todos. 
Mas que conserve um empregado desnecessário, inútil, ainda moço, 
robusto, ainda capaz de procurar a vida pelos mil meios que oferece 
a quem quer trabalhar um País novo como o nosso, só pelo fato 
de ter obtido a nomeação, às vezes devida a0 empenho, à proteção, 
ao favor, é não querer melhorar o nosso estado de coisas, é sacri
ficar o interesse e o bem geral às conveniências pessoais. 

Quanto aos que forem aposentados, por terem direito a essa apo
sentadoria, a despesa continuará, é certo, mas temporariamente e já 
diminuída das gratificações pagas pro labore, o que importa em 
economia real e efetiva desde logo. Tenho a este respeito idéias 
assentadas, que consignei em meu relatório, acreditando que não 
deixarão de ser partilhadas por quem quer que tenha alguma ex
periência destes assuntos e conhecimento do que se passa pelas nossas 
repartições públicas. Eu dizia, Sr. Presidente, e peço a atenção do 
nobre senador por Goiás ... 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Já li muito o relatório de V. Ex:). ... 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Ê honra que 

agradeço ... 
O SR. SILVEIRA DA MoTA. Ouvi-lo mais uma vez não faz mal. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Referindo-me às 

muitas formalidades das nossas repartições públicas, dizia: "Pode-se 
dizer que o cunho característico dessa multiplicidade de secretarias, 
diretorias, recebedorias, etc., etc., que tão grandemente pesam sobre 
o orçamento, é que a par ou acima de um funcionário vê-se logo 
outros, que revém e refazem o que àquele incumbe fazer, sem que 
resulte de semelhante colaboração trabalho mais perfeito. Cria
se um empregado para desempenhar certo mister, e logo outro 
para fiscalizá-lo, e um fiscalizador para esse fiscal, que por sua 
vez está subordinado a um diretor ou chefe de seção, que sobre 
si tem o inspetor ou diretor-geral. Imagine-se um maquinismo de 
rodas concêntricas ou superpostas, a executarem inutilmente o mesmo 
movimento, e ter-se-á idéia exata do que é a organização das estações 
oficiais. Daí resultam, além de despesa superflua, os seguintes in
convenientes: 
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19) O mais insignificante negoc10 só é resolvido com demora 
prejudicial às partes interessadas e ao próprio Estado, porque os 
papéis têm de passar por sucessivos exames. 

29) Pesa todo o trabalho sobre poucos zelosos e diligentes, en
·quanto o grande o grande número folga, limitando-se a reproduzir, 
por frases já sacramentais, o que dizem os primeiros. 

39) Divide-se a responsabilidade, e conseguintemente torna-se 
~nula, pois é sabido que uns descansam nos outros, quando há pes
soal demasiado para o trabalho comum. 

49) Acha-se, por via de regra, em atraso o serviço de todas as 
:repartições, em conseqüência de complicações escusadas, formali
,dades imprestáveis, que longe de facilitarem o expediente, dificultam 
e obscurecem o que de si era claro e simples. 

Para maior regularidade do serviço e economia dos dinheiros do 
Estado é mister acabar com tal sistema, operando radical reforma 
em todos os ramos da administração. Seja condição imprescindível 
de admissão aos primeiros lugares a prova de suficiente capacidade 
em concurso público, e de moralidade por severa sindicação; regule 
o acesso a antigüidade, exceto nos poucos cargos de imediata con
fiança; pague-se bem ao empregado, mas exija-se que trabalhe tanto 
como os de profissão idênticas, na ordem privada; confie-se nele, 
enquanto não incorrer em falta; haja inflexível rigor na punição 
do abuso; sejam premiados os que se distinguirem; acabe-se com as 
práticas obsoletas e sem razão de ser, com as formalidades vãs; e 
ter-se-á o tríplice resultado de melhor serviço, pessoal menos nu
meroso e despesa reduzida. 

Isto, porém, não se consegue em pouco tempo, senão pelo estudo 
acurado de todos os ramos do serviço, pela adoção de um plano 
geral bem concebido, simples, completo, que não omita o necessário, 
mas elimine o inútil ou dispensável, paciente e fielmente posto em 
execução, e finalmente por uma escolha imparcial, inteligente e se
vera dos funcionários que devam ser conservados, dispensando-se 
os demais. 

Diversas tentativas se têm feito, para esse fim, mas os melhora
mentos que a elas se seguiram duraram pouco, recaindo as coisas 
no antigo estado. Esses esforços participaram todos de um vício, 
que convém corrigir. Extinta uma repartição, ou limitado o número 
dos seus funcionários, tem sido regra conservar-lhes a integridade 
dos vencimentos, mandando-se adi-los à mesma ou diversa estação. 
Assim, a redução da despesa, que com a reforma se teve em vista, 
somente realiza-se no decurso de anos, e ·quando as vagas abertas 
pela morte, ou suprimem os adidos, ou permitem que eles entrem 
para os quadros efetivos, donde se segue que enquanto não se dão 
estes acontecimentos continua-se a fazer a mesma despesa, reconhe-
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cida inútil ou excessiva. Dá-se ainda outro inconveniente. O funcioná
rio hábil, diligente e zeloso raras vezes deixa de ser aproveitado, quan
do se trata de reorganizar repartições; o que for excluído do novo 
quadro pode-se afirmar com segurança que não se distinguia pela in
teligência ou pelo amor ao trabalho. E como reserva-se aos adidos o 
direito de preencher as vagas que forem ocorrendo, resulta que, à 
proporção que desaparecem os adidos, avultam entre os efetivos 
aqueles que julgara-se já incapazes de bem desempenharem os res
pectivos deveres, sendo assim substituído o bom empregado por quem 
não lhe pode suprir a falta. Parece que convém observar outro sis
tema qual o de aposentarem-se os que, excedendo dos quadros 
adotados, tiverem entretanto certo número de anos de serviço, que 
os tornem merecedores dessa graça; porque por essa forma não só 
a despesa será desde logo diminuída, na razão das gratificações que 
deixem de ser percebidas por quem não está em efetividade de tra
balho mas ainda as vagas que se abrirem serão providas com melhor 
pessoal. Deliberareis a respeito, como julgardes mais acertado em 
vossa sabedoria. O que é indispensável é autorizardes o governo a pro
ceder, desde já aos estudos convenientes, para oferecer ao corpo le
gislativo as informações necessárias a uma reforma geral dos diversos 
ramos do serviço público, no sentido de sua mais perfeita execução, 
com o menor dispêndio possível. Tal necessidade acha-se felizmente 
atendida em um dos aditivos oferecidos ao projeto de orçamento 
que discutis, pela ilustrada Comissão de Fazenda desta augusta 
Câmara, medida que espero mereça a vossa aprovação." 

E ainda acrescentei no mesmo relatório, tratando da Recebedoria 
do Rio de Janeiro: "Estou persuadido de que um dos meios mais 
eficazes de aumentar a receita do Estado é expurgar as repartições 
dos empregados inválidos, inábeis e ímprobos, que por acaso existam 
nelas, recompensando os bons, que felizmente não são em pequeno 
número. Nem sempre será justo usar para esse fim do meio da 
exoneração, por considerações de valia que são óbvias, atendendo-se 
a que é mister ter em atenção às vezes longos anos de serviço, no 
fim dos quais inabilita-se o indivíduo para ocorrer à sua subsistência 
por outro modo. Daí virá excesso de despesa, mas, além de teml
porário, sobejamente compensado pelas vantagens pecuniárias e 
morais de só manter-se o pessoal inteligente, trabalhador e moralista. 
a inquestionável que, pagando módica aposentadoria a um funcio
nário que tenha de serviço 15, 20 ou 30 anos, e pondo em seu 
lugar outro, que bem desempenhe todos os seus deveres, mais lucra 
o Estado, apesar da duplicata de vencimentos, do que conservando 
o primeiro com ordenado e gratificação, para desfazer com a ras
padeira, do meio-dia às 3 horas, o que a custo escreveu das 9 horas 
ao meio-dia". 
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0 SR. SILVEIRA DA MOTA. A culpa é do Governo que não organiza 
bem o serviço. 

O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Pois modifiquemos, 
organizemos melhor o serviço. E o que estou propondo, e não só 
aperfeiçoemos, como suprimamos tudo que for inútil. Há repartições 
completamente dispensáveis e que podem ser suprimidas sem pre
juízo do serviço. A Secretaria de Fazenda, por exemplo, está nesse 
caso, ainda que conte empregados inteligentes e trabalhadores e 
seja dirigida por um funcionário muito provecto e distinto a todos 
os respeitos. 

Mas, com a organização atual do Tesouro, é uma roda quase 
supérflua no mecanismo; trabalha é certo, e desempenha perfeita
mente os seus deveres, mas se não existisse, não haveria inconve
niente. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE. E uma exageração. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). E a verdade. O 

serviço que por ela corre, pode ser folgadamente feito por dois 
oficiais de gabinete ativos; e, entretanto, poupar-se-iam 170:000$, 
dispensando-se 17 ou 18 empregados, que atualmente aí se acotove
lam, e mlelhor aproveitados seriam em outros misteres. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. A culpa é do Governo que montou as 
repartições desse modo. 

O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Pois mudemos de 
sistema, porque não podemos continuar a fazer despesas como até 
hoje fazíamos ... 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. O corpo legislativo não pode negar 
fundos enquanto as organizações são viciosas. 

O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). O que quero é 
melhorar essas organizações ... 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. O Governo não propõe nada para isso. 
0 SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Como não? Não 

acabei de ler o que disse no relatório? Não estou insistindo nas 
mesmas idéias! 

UM SR. SENADOR. Mande uma emenda suprimindo a secretaria de 
fazenda. 

O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Também não se 
pode proceder assim. 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE. Ah! 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Não compreendo 

a admiração do nobre Senador; é preciso um sistema. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE. Basta dizer que fica suprimida a re

partição tal. . . 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). E preciso adotar 

uma medida geral e completa, que se não pode tomar em cima da 
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perna, como vulgarmente se diz. Quero um sistema harmônico; os 
consertos parciais são fáceis, mas não são úteis. Os nobres Sena
dores e todos os que costumam ter pendências nas repartições pú
blicas hão de ver sempre inúmeros pareceres, nada menos de cinco 
ou seis funcionários de todas as categorias informando sobre o mes
mo negócio; entretanto o estudo é em geral feito pelo empregado 
de categoria inferior; os demais limitam-se a dizer: Concordo com 
a seção; ou V. Ex~ resolverá como julgar conveniente. Para que tudo 
isto? Para que serve esta multiplicidade de informações que nada 
esclarecem, antes confundem coisas às vezes simplíssimas? 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. É verdade. 
0 SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Então está V. Ex~ 

de acordo comigo; e nesse caso porque se opõe ao remédio que 
quero aplicar contra o mal? 

O SR. SILVEIRA DA MoT A. O remédio é que não presta. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Aguardarei a de

monstração. Por enquanto folgo de ver que o nobre Senador con
corda em que esta é a verdade. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Disse aí coisas muito boas. 
O SR. CRuz MACHADO. Fotografou perfeitamente o estudo de 

nossas repartições. 
O SR. SILVEIRA DA MoTA. O remédio é que não presta. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). V. Ex~ o demons

trará e receitará outro melhor; os males é que não podem continuar. 
O que me pareceu por ora mais acertado foi pedir autorização para 
nomear comissões, que estudando a organização dos diversos servi
ços públicos indiquem as reformas de que forem suscetíveis, para 
simplificação do expediente e redução de despesa. Pedi autorização, 
Sr. Presidente, para não só nomear essas comissões, como para 
pagá-las, porque, como V. Ex~ sabe, gratuitamente ninguém trabalha 
bem. Essa é a verdade: sem retribuição condigna e suficiente, não 
teremos trabalho bem feito. 

O SR. CRUZ MACHADO. Pagar bem e a poucos. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Era meu pensamento 

fazer funcionar as comissões e apresentar os resultados de seus es
tudos e trabalhos no futuro ano ao corpo legislativo. Nada, Sr. 
Presidente, pode haver mais prudente. Pois bem, a idéia, segundo 
me afirmou o meu nobre colega Senador por Minas Gerais, não foi 
aceita, a comissão repeliu-a. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE. Não, nós queremos que V. Ex~ nomeie 
as comissões. 

O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Mas não me auto
riza a remunerá-los; é isto que acho singular. Note V. Ex~ que não 
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quero fixar a remuneração, mas desejo que as comissões a recebam 
mais tarde, segundo o que o corpo legislativo determinar. 

O SR. BARÃo DE CoTEGIPE. Sejam condecorados. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). As condecorações 

destinam-se a outra ordem de serviços. 
O SR. CRuz MACHADO. São para o peito; para o estômago é pre

ciso outra coisa. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE dá um aparte. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Perdoe--me; não 

digo tanto, alguma coisa de bom fez-se, mas fez-se muita coisa de 
mau. V. Exª' mesmlo o reconheceu, quando Ministro da Fazenda, 
dizendo que se tinha gasto demais. E como se tinha gasto demais? 
Montando luxuosamente as repartições, criando empregados inúteis 
e aumentando sem fundamento e sem razão o vencimento de outros. 
Tudo isto foi muito mau. :É o que precisamos reconhecer. Não in
dago de quem é a culpa. Os culpados somos todos nós. Mas V. Exª' 
mesmo o reconheceu e proclamou. 

O SR. BARÃo DE CoTEGIPE. Mas não tomo a carapuça. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Nem eu a talhei, 

meu caro colega. 
O SR. BARÃo DE CoTEGIPE. Sempre tratei de economizar. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Apenas enuncio 

uma verdade, que a ninguém escapa. 
O SR. SILVEIRA DA MoTA. Quando as carapuças servem, não pre

cisam ser muito bem talhadas. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE. Há uma vaga, V. Exª' preenche-a logo; 

aposenta-se um empregado, V. Exª' preenche imediatamente o lugar ... 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Nem todos; tenho 

deixado de preencher todas as vezes que o serviço não o reclama. 
No caso contrário não hei de desorganizar o que está organizado. 

Debatendo, em discurso de 16 de agosto de 1886, o orçamento 
do Ministério da Marinha, apoiava a emenda no sentido de se pro
ceder a um corte de 20% no pessoal dos Arsenais cujos efetivos 
subiam a quase três mil e, ante as objeções do titular da Pasta, con
trário à medida, indagava: "Responda-me, em . sua consciência o 
nobre Ministro, respondam-me todos quantos conhecem as nossas 
coisas; toda esta gente trabalha de modo a compensar o que per
cebe? Quem quer que tenha alguma experiência sabe que não há 
repartição pública nenhuma especialmente nesta Corte, na qual, 
pelo menos um terço dos empregados não sejam grandes vadios, que 
nada fazem senão assinar o ponto e receber o ordenado. Pois se
nhores, é possível que o contrário se dê nos arsenais? Ninguém o 
acreditará. Concedo, porém, que nesses 3.000 operários não se en
contrem vadios, que todos trabalhem conscienciosamente; não é uma 
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razão para que os conservemos, quando os nossos recursos vão em 
declínio. 

0 SR. TEIXEIRA JÚNIOR. Apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO. Sr. Presidente, há sem dúvida grande dife

rença entre o modo como deve o Estado regular as respectivas des
pesas, e o particular medir as suas; mas há também certos princípios 
comuns, cuja preterição tão prejudicial é na vida social, como na 
domléstica. O bom senso é a verdadeira regra, tanto na família como 
no Estado, e está perdido quem dele se afasta (Apoiados). 

O que faz o homem prudente, que tendo iniciado grandes obras, 
no tempo da prosperidade, vê a fortuna dar-lhe costas e a sua renda 
descrescer? Suspende-as, ou prossegue com mais lentidão, mais de
vagar. Como procede aquele que obrigado a empreendê-las, não 
dispõe de meios bastantes para acatá-las em pouco tempo? Resigna-se 
a esperar, reveste-se de paciência e realiza-as como pode." 

Combatendo os gastos imoderados com PESSOAL, investia, do mes
mo passo, contra os esbanjamentos no setor de OBRAS de lem
brar o que, em discurso de 5 de setembro de 1882 acentuava diri
gindo-se ao Ministro da Agricultura, Pádua Fleury: 

"Espírito observador e refletido, e administrador experimentado, ao 
nobre Ministro não terá passado despercebido um fato, que deve 
impressionar todos aqueles que se interessam pela boa aplicação dos 
dinheiros públicos. Refere-se à soma avultadíssima que todos os 
anos despendem os diversos Ministérios, só nesta Corte, com re
construções, acrescentamentos, conservação, pintura, e aluguel dos 
prédios do Estado ou por ele ocupados. Seria curiosíssimo e alta
mente instrutivo o quadro de tais despesas, abrangendo um período 
de 10 a 15 anos! 

O SR. ANTÃo. Apoiado; é um enorme dispêndio. 
O SR. AFoNso CELSO diz que ver-se-ia que por aí escoa-se uma 

parte considerável dos nossos recursos, sem proveito correspondente, 
e antes em prejuízo de outras necessidades que, com tais recursos, 
melhor aplicados, poderiam ser atendidas aqui e nas províncias. Não 
só curioso e instrutivo seria tal documento, mas também de imensa 
utilidade, porque, patenteando em toda a sua extensão um grande 
erro ou vício da nossa administração que nem todos talvez avaliem 
devidamente, provocaria sem dúvida as medidas próprias para saná
lo ou corrigi-lo. 

Não está o orador habilitado a argumentar com algarismos, que 
a todos levariam a convicção de que se acha possuído, por não 
tê-los completos; mas, ainda sem eles, acredita conseguir o fim que 
tem em vista, assinalando simplesmente alguns fatos. :É sabido, por 
exemplo, que só o Ministério do Império despende em aluguéis de 
casas para escolas, seus consertos e conservação, quantia suficiente 
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para os juros e amortização do capital preciso à construção de edi
fícios em condições mais apropriadas, e que, ao cabo de alguns anos, 
aliviando-o de uma parte dessa despesa, aumentaria o patrimônio 
nacional. 

O SR. JuNQUEIRA. Apoiado; seria uma providência acertada. 
O SR. AFONSO CELSO. Diz que esta idéia foi sugerida no seio da 

comissão de orçamento, por ocasião de conferenciar sobre o primeiro 
parecer por ela formulado, e então reconheceu-se a sua praticabi
lidade e alta conveniência. 

0 SR. RIBEIRO DA Luz. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELSO. Diz que se ao que assim gasta o Ministério 

do Império adicionarmos o que, também em aluguéis, reparos e 
asseio despendem os outros Ministérios em casas alugadas, ver-se-á 
que pode-se aplicar-lhes o mesmo plano, com muita vantagem, sob 
os pontos de vista da economia, do embelezamento da cidade, e 
até do bom desempenho do serviço, que muito depende das condi
ções mais ou menos adequadas no local em que é prestado. Faça-se 
a conta do que hão custado, entre outras, as obras do externato 
de Pedro II e reconhecer-se-á que com muito menos poderíamos 
ter comprado a casa em que funciona, ou edificado outra a ela 
superior. 

Especialmente incumbido de dirigir as obras públicas em todo o 
Império, o nobre Ministro tem aí assunto digno de despertar a sua 
ilustrada atenção, podendo prestar a esse respeito grande serviço, 
que muito recomendará sua administração (Apoiados). Estude-o, 
portanto, entre em acordo com os seus colegas e não lhe será difícil 
apresentar, na próxima sessão legislativa, o plano a seguir-se, para 
que abandonemos o péssimo sistema até hoje seguido, adotando-se 
outro mais sensato e proveitoso (Apoiados). 

Outro fato notório e merecedor de exame atento, porque muito 
onera os cofres públicos, é a freqüência com que os prédios do 
Estados ou por ele alugados carecem não somente de consertos, 
mas de reconstruções completas (Apoiados). Levanta-se um edi
fício qualquer, e em pouco tempo lá está ele coberto de andaimes! 
É que precisa de novas obras, novos dispêndios, iguais, senão maiores 
que os primeiros! Percorram-se os prédios construídos nestes últimos 
anos, e verificar-se-á que em quase todos eles têm se dado o que 
o orador está referindo. 

Exemplo frisante é a Intendência de Marinha; edifício imenso, que 
custou centenas de contos há poucos anos. Lá está especado na 
Ilha das Cobras, para não vir abaixo, e afirma-se que é preciso 
reconstruí-lo de novo. Perderam-se as centenas de contos e é ne
cessário gastar outras centenas! Se aos particulares acontecesse o 
mesmo que, por via de regra, sucede ao Governo, certo que a edi-
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ficação teria muito pouco desenvolvimento nesta cidade do Rio de 
Janeiro! (Apoiados). Por que se dá isto? Qual a causa deste fato 
anormal, que tanto pesa sobre os cofres públicos? Erro de plano ou 
execução? Abuso ou inépcia? Má escolha de material? Qualquer 
que ela seja, há aí um vício, que convém combater; um mal a que 
cumpre dar remédio (Apoiados). 

O SR. JoÃo ALFREDO. Nenhuma das obras feitas na minha admi
nistração precisou de reconstrução. 

O SR. AFoNso CELSO não desconhece que há exceções, e mal de 
nós se assim não fora! Fala da generalidade e essa é a que expõe 
(Apoiados). A verdade é que um particular, quando constrói ou 
conserta o seu prédio, está certo de que durante alguns anos, salvo 
algum caso de força maior, não fará com ele mais despesa - não 
precisará meter-lhe um prego; na frase vulgar. Com o Estado em 
regra, dá-se precisamente o inverso; edifica e logo conserta, e torna 
a consertar e a reedificar, e sempre despendendo muito mais que os 
particulares. Ê a causa deste fato que convém conhecer, para im
pedir a sua reprodução; ele não é natural (Apoiados) . Estende o 
nobre Ministro esta questão, abra um inquérito, uma sindicância, e 
também aí encontrará ensejo para prestar serviços relevantes. Não 
lhe falta pessoal habilitado para bem informá-lo; ouça um Betencourt 
da Silva, um Paula Freitas, um Jardim, um Del Vechio, e alguns 
outros profissionais, que colherá proveito. 

Vem ao caso assinalar outro desconchavo da nossa administração. 
Temos um Ministro de obras públicas, que conta com imediatos 
auxiliares uma diretoria de obras, uma secretaria e uma inspetoria 
de obras públicas do Município, com numeroso pessoal. Entretanto, 
o que vemos? Fazem-se obras públicas por todos os Ministérios, à 
exceção do de Estrangeiros sem que seja ouvido sequer o Ministério 
especialmente encarregado desse serviço, os auxiliares criados para 
desempenhá-lo! 

Quanto aos dois Ministérios militares, da Marinha e da Guerra, 
compreende-se que tenham a seu cargo as obras técnicas, que lhes 
são próprias, sob uma direção à parte, técnica também, profissional; 
mas pelo que toca aos outros, é isto uma irregularidade que não 
deve continuar (Apoiados). 

O SR. ANTÃO. Mesmo a Marinha e a Guerra têm obras civis. 
O SR. AFONSO CELSO com a sua direção especial, sem que sejam 

técnicas. O menor inconveniente que daí resulta é ter cada Ministério 
o seu pessoal encarregado de fiscalizar ou dirigir as obras, que po
deria ser dispensado, com redução da despesa, concentrando-se essa 
direção e fiscalização em um só, como é de simples bom senso. E 
nestas duplicatas e triplicatas de serviços e pessoal dispensáveis, que 
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se vai uma grande parte dos dinheiros públicos, e daí vem igual
mente o desequilíbrio dos nossos orçamentos. 

Atendêssemos devidamente a estas coisas, e para debelar os dé
ficits, não careceríamos de agravar impostos talvez, mas tão-somente 
de bem arrecadá-los e distribuí-los (Apoiados). 

Já tem dito mais de uma vez, que não carecemos tanto de aumen
tar a receita, como de aproveitar melhor a receita que temos (Apoia
dos). Do que precisamos, principalmente, é de boa administração, 
que arrecade bem e gaste melhor (Apoiados). Despesas inteiramente 
inúteis, injustificáveis, não são unicamente as que apontou com obras 
públicas. Muitas outras estão no mlesmo caso. Por exemplo: há em 
Goiás, em Mato Grosso e outras Províncias, médicos e farmacêuticos 
contratados para o serviço do Exército e da Marinha; ao passo que 
na Bahia e em Pernambuco, e mesmo aqui na Corte, há dúzias de 
médicos e farmacêuticos pertencentes aos corpos de saúde, que não 
têm que fazer! 

O SR. JoÃo ALFREDO dá um aparte. 
O SR. AFONSO CELSO citou Pernambuco para exemplificar; mas 

se os não há ali, há em outros pontos, pois a verdade é que dispensar
se-iam os contratados, se os médicos militares fossem servir onde 
seus serviços sejam necessários, e não onde lhes seja mais cômodo 
ou lhes convenha (Apoiados). Com estas e outras práticas abusivas, 
filhas da condescendência e da fraqueza, como não teremos déficits?l 

Repeti-lo-á: haja boa administração e não serão precisos muitos 
anos, para que só por meio de bem entendidas economias, nos ve
jamos em excelentes condições financeiras." 

Batendo-se sempre, quer na oposição, quer no Governo, pelo 
corte de gastos supérfluos e mesmo apenas adiáveis, encarava os 
fatos com realismo frio, acentuando de uma feita: "nada mais fácil 
do que pregar grandes economias, porém nada mais difícil do que 
realizá-las". 

Em primeiro lugar, no caso do funcionalismo, o lado "emocio
nal", "sentimental", toda gente achando "duro despedir das repar
tições homens que para elas entraram de boa fé", e que, demitidos, 
iriam curtir agruras, sem condições de sustentar a família, gerando, 
- para usarmos a linguagem da moda - "problemas sociais", de
semprego, mal-estar coletivo. 

Por outro lado, raro o administrador com bastante coragem para 
arrostar com a "impopularidade", resultante de medidas de com
pressão de gastos, toda gente querendo passar por "amigo dos hu
mildes e necessitados", tanto mais quanto, assim agindo, não se gas
tava patrimônio próprio, transferindo ao erário os ônus desta fi
lantropia demagógica. 
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Finalmente, mazela antiga, o vezo do "fisiologismo político", o 
"clientelismo eleitoreiro", distribuindo-se cargos visando a conquista 
de votos, garantindo a roesse dos sufrágios consagradores com base 
nas muletas do Tesouro, o ângulo focalizado quando, acudindo a 
apartes, de Gavião Peixoto, lembrava era "a EMPREGOSANIA é ali
mentada pelos Governos, que nela vêem o meio mais fácil e seguro 
de conservar e aumentar a clientela (Apoiados). O coração tem 
suas leis; quem não há de ver com olhos benévolos o Ministro que 
arranjou o filho, o genro ou sobrinho? (Apoiados). 

Também no setor de SERVIÇOS, muitos deles, ao lado das imposi
ções de interesse comunitário real, traziam no bojo, igualmente, a 
tônica do localismo também eleitoreiro, políticos hábeis faturando, 
em proveito próprio, as realizações do Executivo, conseguidas pelo 
seu esforço no Parlamento ou nos gabinetes ministeriais. 

Era o que punha em relevo, retrucando às críticas de Gavião 
Peixoto, que o acusava de não "ter coragem para promover cortes" 
nas verbas orçamentárias. Desejoso de poupar, aliviando o Tesouro, 
indagava, do severo censor, ONDE e CoMO seria possível economli
zar, ponderando em rasgo meio demagógico: 

"Começarei perguntando aos nobres Deputados pela Bahia se por
ventura julgam justo, razoável e econômico que suspendam-se as 
obras da sua estrada de ferro? (Não-apoiados da deputação baiana). 

O SR. BuLcÃo. Deus nos livre disso! 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Perguntarei igual

mente aos nobres Deputados pelo Rio Grande do Sul se é possível, 
se é razoável (Apoiados), pararem as obras da estrada que ali se 
constrói (Não-apoiados da deputação do Rio Grande do Sul), e 
para a qual contraímos um empréstimo em País estrangeiro, emprés
timo já consumido? 

Perguntei aos meus amigos Deputados por Minas Gerais, se é 
igualmente justo que suprimamos a escola de Minas, há pouco ali 
inaugurada? (Não-apoiados dos Srs. Deputados de Minas 'Gerais). 

Pelas manifestações que a Câmara acaba de ouvir das deputações 
de três importantes Províncias, pode-se avaliar do mérito e possibi
lidade das economias lembradas pelo nobre Deputado por São Paulo!" 

E a melhor prova dos entraves à linha de austeridade na utili
zação dos dinheiros públicos, ali estava nos debates então travados: 
enquanto Nabuco e Gavião Peixoto criticavam a timidez e "a falta 
de coragem" do Ministro da Fazenda em promover economias, so
bretudo na verba de PESSOAL, Ribeiro da Luz condenava-lhe a po
lítica de "poupança demasiada", investindo contra os processos ado
tados "imprudentes, precipitados e até, desumanos", na medida em 
que tirava o pão a tanto pai de família necessitado, pretendendo 
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"reformar tudo pelo desejo de inovação, sem critério, sem reflexão" 
e amadurecimento. 

Retrucando ao libelo do comprovinciano, o; Ministro voltava à 
liça, rebatendo, como preliminar, a pecha de querer "mudar pelo 
gosto de mudar", de deixar-se arrastar pela paixão puramente INo
VADORA, quebrando todas as amarras, com o passado, apostando 
tudo nos deslumbramentos do FUTURO. "Entre o amor indiscreto 
pelas inovações", ponderava, "e o culto do imobilismo", havia "um 
meio-termo, no qual deve colocar-se o administrador prudente e 
avisado" ajuntando: 

"É o passado, sem dúvida o guia do presente e do futuro, por 
ser a fonte da experiência e da sabedoria; porém as épocas variam 
e com elas as necessidades e conveniências. Todo aquele que quiser 
viver hoje e amanhã, como viveu ontem - indivíduo ou Estado -, 
não poderá satisfazer às exigências de sua conservação e menos às do 
seu progresso e prosperidade! Não se diga pois, que pretendemos 
destruir coisas aproveitáveis, porque não é exato. O que queremos 
é cortar os galhos secos da árvore, e limpá-la das parasitas; o que 
queremos é acabar com instituições anacrônicas, que não servem 
para a atualidade, sem préstimo e sem vantagem, que estão sugando 
inutilmente a seiva do orçamento, da qual precisamos para fecundar 
serviços de alta importância." 

E no tocante à "desumanidade" das medidas preconizadas, a defesa 
de seu modo de agir, im;istindo em pontos de vista várias vezes re
pisado: 

"Disse o meu nobre amigo que temos em vista reduzir à miséria 
empregados dignos de consideração, e estabelecer uma jurisprudência 
administrativa nova, despedindo os que pertencerem às repartições 
que forem extintas. Jurisprudência nova e inadmissível é a do nobre 
Senador, quando entende que o Estado, ao nomear um funcionário, 
contrai a obrigação de mantê-lo ao seu serviço, enquanto vivo, em
bora possa dispensá-lo. Isto nunca se viu em País algum. O empre
gado só adquire direito à sua conservação, ou vitaliciedade depois que 
presta bons serviços por um número de anos tal, que se possa re
putá-lo incapaz de ocorrer aos meios de sua subsistência, exercendo 
outra profissão, ou quando se inabilita, invalide trabalhando para o 
Estado. Esta é a regra única razoável, seguida em toda a parte. 

Sei que entre nós não se a tem observado; mas tem sido um erro 
de que devemos corrigir-nos. Extingue-se entre nós uma repartição, 
e seus empregados, todos ficam adidos a outras. Reformam-se outras, 
dando:..se-lhes novo quadro, e os que nele não são contemplados, 
ficam também adidos, e com o direito salvo de irem preenchendo 
as vagas, que se forem abrindo. Daí resultam dois inconvenientes. 
Em primeiro lugar, as economias, que se podiam e deviam fazer, 
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não se realizam senão com o correr do tempo. Recordo-me de ter 
visto, não há muitos meses, a notícia da demissão, a bem do serviço, 
de um empregado de repartição extinta, há longos anos. Assim, 
continuou o Estado a fazer despesa inútil com um mau funcionário. 
Depois o direito do preenchimento das vagas pelos adidos, faz com 
que muitas vezes o empregado hábil seja substituído por outro, que 
por ser mau não entrou no novo quadro, e por muito favor ficou 
adido. 

E preciso mudar de sistema. É minha opinião que, extinta, ou re
formada uma repartição, devem ser aposentados todos aqueles que 
tiverem direito à aposentadoria, mas cujos serviços sejam julgados 
inúteis, ou dispensáveis. Deste modo, realiza-se logo uma economia, 
qual a da düerença de vencimentos, que deixam de perceber os 
aposentados, e não se ofende o direito de ninguém." 

O zelo pelos dinheiros públicos, o esforço em favor de economias 
para aliviar a carga do erário, a luta contra os gastos dispensáveis 
ou, quando nada adiáveis, eram, assim, uma constante na conduta 
de Afonso Celso, improcedentes e injustas, deste modo, as censuras 
de Nabuco, Gavião Peixoto e outros. 

Este zelo, porém, não iria além dos justos limites, detendo-se, ao 
contrário, diante de barreiras legais ou éticas, segundo o positiva 
aquele debate com Joaquim N abuco e Buarque de Macedo a pro
pósito dos bens pertencentes às Ordens religiosas. 

Empenhados em aliviar o Tesouro, os dois representantes pernam
bucanos imaginaram estranho "ovo de Colombo" na fórmula simplis
ta de o Estado "confiscar" o patrimônio dos mosteiros e conventos, 
um meio de aumentar a renda pública, amenizando o peso dos déficits. 

Ministro da Fazenda do Gabinete de Sinimbu, a ninguém a idéia 
poderia ser mais agradável do que a Afonso Celso, cujo espírito 
de justiça e apego à legalidade o levaria, entretanto, a repelir a 
sugestão esdrúxula, em discurso de 18 de abril de 1879. 

"Sem embargo", dizia então, da "profecia do nobre Deputado 
(N abuco) que citou o exemplo de Cavour em circunstâncias idênti
cas, declaro que jamais aceitarei o conselho que me dá, posto re
conheça a grande autoridade no nobre Deputado. Não o aceito, 
porque não creio na eficácia do meio, porque importaria assumir 
eu, para o Estado, uma responsabilidade cujos limites não conheço, 
nem pode ninguém determinar; e finalmente porque seria uma ex
torsão, uma violência" e, "com violências e extorsões não se con
sertam as finanças de nenhum país. Senhores, o direito de proprie
dade, porque se encarna na pessoa do frade, não é menos respeitá
vel, menos sagrado, menos inviolável do que o direito do agricultor, 
do negociante, do Deputado, do que o direito do próprio Rei. Se 
hoje, em nome de uma liberdade que não compreendo, de uma 
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civilização sui generis, os governos poderosos pudessem lançar mão 
dos bens de meia dúzia de homens, que não têm influência alguma, 
porque não têm voto, que não podem lutar com as sumidades da 
época, estabeleceríamos um precedente perigoso, que amanhã, em 
nome desta mesma civilização sui generis, poderia ser aplicado con
tra cidadãos de qualquer classe, que caíssem no desagrado dos po
tentados do dia. Com a minha anuência nunca se realizará neste 
País semelhante medida! 

O SR. JoAQUIM NABUCO. Foi esta civilização sui generis que li
bertou a Itália. 

O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Extravagante liber
dade esta, senhores, que quer para si a de consciência e não permite 
que quem quiser se possa fazer frade, que quer a liberdade para o 
vício, e nega-a ao exercício da caridade, da religião e do recolhi
mento! 

0 SR. JOAQUIM NABUCO. :É um direito do Estado. 
0 SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). A propriedade do 

frade não é como a do nobre Deputado? 
O SR. JoAQUIM NABUCo. O frade não tem propriedade. 
O SR. AFoNso CELSO. Como não tem? Perdoe-me. Examine, o 

nobre Deputado com mais atenção esta questão, e se o fizer, há de 
conhecer que os frades ... 

O SR. JoAQUIM NABuco. Pode ou não o Estado tirar a persona
lidade civil, acabar com as ordens religiosas? 

O SR. LoURENÇO DE ALBUQUERQUE. Praticando uma violência. 
O SR. AFoNso CELso. Praticando uma violência, como bem diz 

o nobre Deputado de Alagoas. Senhores todas as profissões devem 
ser permitidas neste país. · 

Como dizia, se o nobre Deputado por Pernambuco examinar mais 
atentamente essa questão, estudar mais cuidadosamente o assunto, 
há de reconhecer que as corporações religiosas, pelo menos a dos 
Beneditinos, têm verdadeiro direito de propriedade sobre os bens 
que constituem o seu patrimônio. Sob o regime português pagou ela 
avultada quantia para que se reconhecesse e se respeitasse esse di
reito; mas, simples usufruto que fosse, nem por isso seria menos 
respeitável. Não quero encarar a questão pelo seu lado jurídico; 
estamos discutindo uma lei de orçamento, e portanto só a conside
rarei sob o ponto de vista econômico. Os nobres Deputados querem 
que o governo se apodere dos bens dos frades. 

O SR. JoAQUIM XAVIER dá um aparte. 
O SR. AFoNso CELSO. Respeito o direito dos frades, como res

peito os do nobre Deputado, e quero que sejam respeitados os meus. 
Eu admiro, Sr. Presidente, a incoerência em que incorre o nobre 
Deputado, que se mostra liberal de idéias tão adiantadas! 
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O SR. JOAQUIM NABUCO. Esta incoerência é dos liberais de todos 
os países. 

O SR. AFoNso CELSO. Ora, senhores, é singular esta escola que 
pretende fazer monopólio do liberalismo, assinalando-se pela sua 
intolerância para com as opiniões alheias. Contradição de si própria! 
Mas, prosseguirei, segundo os nobres Deputados, pode o Estado 
apoderar-se dos bens dos conventos. Pois bem, pergunto-lhes: quais 
e quantos são esses bens? A que compromissos estão sujeitos? Que 
sacrifício pecuniário trará a medida para o Tesouro, nas pensões 
que, em troca, houver de pagar aos egressos, e no desempenho da
queles compromissos? Os nobres Deputados ignoram-no; não sabem 

que bens são esses; não sabem quais os ônus que sobre eles pesam; 
não sabem quanto produzirão; não sabem quanto virá a despender 
o Tesouro e, no entanto, descobrem ali um recurso imenso que não 
devem perder! 

Pois, senhores, é assim que se argumenta? ~ assim q•.1e se legisla 
e governa? Concederei que esses bens sejam valiosíssimos, e que 
excedam, em muito, a importância dos dotes, das esmolas, das ce
rimônias do culto, etc.. . . a que estejam obrigados, de modo que 
ainda lucre o Estado, comprometendo-se a desempenhar todos esses 
ônus. Pergunto, porém, neste País, e nas condições em que nos acha
mos, como realizar tais valores?" 
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UNIDADE NACIONAL 
E DESCENTRALIZAÇÃO 

A CARTA OUTORGADA de 25 de março de 1824 manteve a UNIDADE 
CENTRALIZADA que vinha de 1548, com o GOVERNO GERAL. 

O "território do Império", é certo, se divida EM PROVÍNCIAS, as 
quais, entretanto, constituíam simples porções administrativas, com 
Presidentes nomeados pelo Poder Executivo da Corte e CoNSELHOS 
GERAIS de Província - depois Assembléias Legislativas Provinciais 
com atribuições limitadas, tudo, ao cabo de contas, gravitando em 
torno da Capital, sede da Monarquia. 

Instaurada, após a "abdicação" de Pedro I, a Regência Trina, 
surgiriam na ribalta três tendências, mais ou menos delineadas - uma 
corrente batendo-se pela FEDERAÇÃO, segundo o figurino dos Estados 
Unidos da América do N arte, outra lutando pelo status quo - a 
CENTRALIZAÇÃO tradicional e finalmente os partidários da fórmula 
do MEIO TERMO, de UNIDADE COM DESCENTRALIZAÇÃO. 

Esta linha intermediária acabou, algum tempo, prevalecendo, ao 
menos em parte, com a aprovação da LEI n9 16 de 12 de agosto 
de 1834- o ATo ADICIONAL- que assegurava um mínimo de auto
nomia às Províncias, êxito, entretanto, passageiro. Diz-se que, seu re
lator, Bernardo Pereira de Vasconcelos, ao apresentar o projeto à Cá
miara temporária, teria enfatizado: "entrego-vos o CÓDIGO DA ANAR
QUIA". E, passando a liderar a maioria "conservadora" do Legislativo 
-comandando o a que ele próprio chamaria o PARTIDO DO REGRES
so -, levaria o Parlamento a arrepiar caminho, no recuo da Lei n9 
105, de 12 de maio de 1840- conhecida como "de INTERPRETAÇÃo" 
do Ato Adicional, na verdade sua anulação prática, restaurando a ri
gidez do unionismo centralista. 

Sem chegar aos extremos do FEDERALISMO, Afonso Celso, fiel 
ao programa do Partido Liberal, ao iniciar, em 1864, a carreira pú
blica eleito Deputado Geral pela Província das Minas Gerais tomaria 
posição ostensiva em favor da linha DESCENTRALIZADORA, lutando 
pela restauração plena do ATo ADICIONAL, apontado, em discurso 
de 16 de junho de 1882, como "monumento da sabedoria e patrio
tismo" do Partido Liberal, e que "salvou a integridade e as insti
tuições do Império, nE:quela época de incertezas e agitação", che-
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gando mesmo a proclamar nenhuma outra lei "foi jamais tão be
néfica e salutar" ao País. 

Um dos frutos malditos da CENTRALIZAÇÃO atrofiadora - mantida 
e mesmo agravada depois da República - haveria registrar o sistema 
de "dois pesos e duas medidas", as atenções da administração vol
tadas para a Corte e para as Capitais litorâneas, esquecidos os in
teresses e problemas do Interior, sob a premissa falsa de carência 
de recursos, quando, no fundo, se tratava de "má distribuição" de 
benesses, certas porções do ToDo abocanhando a "parte do leão", 
reservando-se aos menos favorecidos um minimum ne egeant, o su
ficiente para não perecerem: à míngua. 

Isto, por exemplo, o que condenava em discurso na cessão legis
lativa de 1864, discutindo o orçamento da Pasta do Império. 

"Aí está, acentuava, a verba que se inscreve INSPEÇÃO GERAL 
DAS OBRAS PúBLICAs", do chamado MuNICÍPIO NEUTRO - a Corte 
- contemplada, na proposta do Executivo, com 823:898$450, e 
que a ilustre comissão reduziu apenas em 94:274$650, que sem 
dúvida alguma pode e deve sofrer muitos cortes. 

Fui consultar as tabelas explicativas do orçamento, Sr. Presidente, 
para conhecer a aplicação de tão considerável despesa, e achei 
coisa muito curiosa, como V. Ex~ vai ver. 

O SR. CHAGAS LoBATO. Apoiado, há aí um desperdício imenso. 
O SR. AFoNso CELSO. Deixarei de parte a repartição denominada 

Inspeção geral das obras municipais, etc., que me pareceu montada 
com muito aparato, pois andam as suas despesas com mais de 
60:000$, e farei especial menção do seguinte: Gastam-se, Sr. Presi
dente, 30: 680$ com 85 guardas de chafarizes e aquedutos (sendo 
para notar-se que parte desta despesa é feita em virtude de avisos!) 
gastam-se mais 23:360$ com outros 80 guardas para cuidarem do 
asseio das bicas; 730$ com um feitor para eles; com 17 guardas 
mais para cuidarem da limpeza de caixas d'água 7:446$; com 87 
africanos livres 14:109$450, e finalmente com botica, enfermaria, e 
administração destes africanos 3: 171$; total 79:196$450. 

Não é tudo: eu vejo ainda no último orçamento municipal, apro
vado por um decreto de tantos de dezembro passado, a quantia de 
30:760$ para fiscais e guardas das freguesias da cidade; vejo que 
com a limpeza e irrigação das ruas despendeu-se, marca o projeto 
50:000$, quando o orçamento municipal consigna para este serviço 
60:000$; vejo, finalmente, que na limpeza de valas escoa-se mais 
40:000$ o que tudo importa em cerca de 260:000$. f: muito di
nheiro só para limpeza de ruas, bicas e valas! (Apoiados). 
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O SR. JosÉ CAETANO. Dêem-nos as décimas urbanas que orçam 
por 1,400:000$, e desde 1834 entram para o tesouro, e não só essa 
como outras despesas deixaram de correr por conta do Estado. 

O SR. AFONSO CELSO. Não duvido; mas é preciso confessar que 
despendeu-se só com o asseio e limpeza da cidade do Rio de Janeiro 
aquela quantia; é grande esbanjamento! 

O SR. MAcEDo. A necessidade destas despesas é inegável, e os 
habitantes da Corte dão para muito mais. 

0 SR. JOSÉ CAETANO. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELSO. Ainda se a custo de tanto dinheiro o ser

viço fosse bem feito, poder-se-ia tolerar talvez, mas o que é exato 
é que poucas cidades haverão (si c) no mundo menos asseadas que o 
Rio de Janeiro, e V. Exl). sabe, Sr. Presidente, o que já sucedeu aqui a 
um augusto personagem. 

O SR. JosÉ CAETANO e MACEDO dão apartes que não ouvimos. 
O SR. AFoNso CELSO. Sim, e para as Províncias que sofrem mil 

necessidades, e a cuja requisição de algum pequeno auxílio dos 
Cofres gerais responde-se sempre - não há quota. Será consolador 
saber que com a limpeza da Corte gasta o Estado essa insignificante 
quantia. "Não pertenço", corria a esclarecer, "ao número dos que 
se revoltam contra as grandes despesas que se fazem na Corte; pelo 
contrário, entendo que pelo simples fato de ser a capital do Império 
devemos olhar para esta cidade com muita atenção; mas quero, Sr. 
Presidente, que se gaste com vantagem, que essas quantias enormes 
sejam aplicadas à comodidade do público, e não se consumam em 
esbanjamento, como o que está mostrando os algarismos que apon
tei (Apoiados) . 

O SR. JosÉ CAETANO. Não duvido que o serviço se pudesse fazer 
com mais regularidade; mas para as necessidades da Corte a despesa 
não é excessiva. 

O SR. AFoNso CELSO. Há esbanjamento evidente, assim como há 
em outras verbas. Para encanamentos e aquedutos, por exemplo, 
aplicam-se 513:000$ e toda a cidade queixa-se por falta d'água. 

0 SR. MACEDO dá um aparte. 
O SR. AFONSO CELSO. O que desejo é que o nobre Ministro entre 

no exame minucioso destas coisas, e vá cortando todos os abusos 
que encontrar, como estou convencido que fará, pois que já tem 
feito alguma coisa (Apoiados). Deste modo não lhe faltaram recursos 
para atender a muitas outras necessidades (Apoiados)." 

O remédio para corrigir as distorções seria, a seu ver, a DESCEN
TRALIZAÇÃO, tema constante em vários pronunciamentos, entre os 
quais o discurso de 16 de junho de 1882: 
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"Sr. Presidente, nenhuma lei neste País foi jamais tã0 benéfica e 
salutar, como o Ato Adicional, monumento de sabedoria e patriotis
mo do Partido Liberal, que salvou a integridade e as instituições do 
Império, naquela época de incertezas e agitação (Apoiados). Re
conheço que é preciso, urgente mesmo, iniciar alguma reforma, re
lativamente a essa grande lei, não para cerceá-la, senão para comple
tá-la, e ampliar os seus princípios ... 

O SR. SILVEIRA DA MOTA. E ampliar muito. 
O SR. AFONSO CELSO. Essa é a bandeira política, sob que devem 

combater não só o Partido Liberal, como todos os que desejam e 
querem a conservação deste grande todo político (Apoiados). 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Vá por aí. 
O SR. AFoNso CELSO. Assim como em 1834 o Ato Adicional 

impediu que ele se fracionasse, do natural complemento, da aplica
ção das lógicas conseqüências, dessa lei, dependem a sua manutenção 
e grandeza no futuro ... 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. E a monarquia. 
O SR. AFONSO CELSO. Sem a menor dúvida. Para que este corpo 

imenso rebusteça-se e desenvolva-se proporcional e harmonicamente 
e não como até agora, concentrando-se no cérebro por assim dizer 
quase todas as forças vitais. . . (Apoiados). 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Apoiadíssimo. 
O SR. AFONSO CELSO. . . . crescimento mórbido, estado psico~ 

lógico perigosíssimo na ordem social, como na animal, é necessário 
que cada um de seus membros tenha ação e liberdade próprias, em 
tudo o que não diga respeito aos interesses da comunhão (Apoiados). 

Devem as Províncias ter as suas instituições locais, apropriadas 
às suas circunstâncias, às suas condições peculiares, e não viverem 
em tudo e por tudo sob o mesmo regime, as grandes como as pe
quenas, as do centro como as do litoral, quando a própria natureza 
está mostrando pela diversidade de zonas, de climas, de produções, 
de índole e interesses que não pode convir a uma o que a outra mais 
convenha! (Apoiados). 

O SR. SILVEIRA DA MOTA. Estou gostando de ouvi-lo. 
O SR. AFoNso CELSO. Não, Sr. Presidente, o remédio de que 

cogitamos não está na revogação do Ato Adicional no artigo em 
que cometeu às Assembléias Provínciais a criação de circunscrições 
judiciárias; está sim no restabelecimento do Ato Adicional. A re
vogação a decretar não e a dele, mas da lei de 1840, arma de 
guerra, instrumento de reação, que a pretexto de interpretá-lo, em 
parte inutilizou-o. 

UM SR. SENADOR dá um aparte. 
O SR. AFONSO CELSO. A história protesta contra isso. Era liberal 

o autor da lei de 1840?! 
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Até a lei da interpretação as Assembléias Provinciais criavam as 
suas comarcas e municípios, mas não oneravam com isso os cofres 
públicos, porque as respectivas despesas corriam pelo tesouro pro
vincial. Assim como eram as Províncias que criavam as comarcas 
e municípios, e pagavam as despesas, os seus Presidentes faziam as 
nomeações dos juízes de direito - funcionários provinciais, em face 
do Ato Adicional, que só considerou dependentes do Governo Cen
tral, ou Geral, os membros dos tribunais superiores. Em 1840 co
meçou obra da reação, que sucessivamente foi-se completando. Tirou
se à Presidência o direito de nomear juízes de direito, e esse direito 
passou para o Governo geral. Era conseqüente, portanto, que para o 
Governo Geral passasse também o ônus da sua manutenção. 

UM SR. SENADOR dá um aparte. 
O SR. AFONSO CELSO. Posto em execução o Ato Adicional, pre

tendeu-se o impossível, isto é, que o novo sistema funcionasse logo 
perfeitamente. Em todo o mecanismo, os primeiros movimentos 
nunca podem ser regulares e harmônicos - isso vem com o tempo, 
com o uso. Se alguns inconvenientes apareceram foram filhos da 
inexperiência. Não se quis esperar, porém e imediatamente iniciou-se 
a obra da reação tão sofregamente executada, que ressentiu-se da 
precipitação. Foi por isso que, tirando-se às Províncias o direito de 
nomear seus magistrados e a obrigação de pagá-los, conservaram-lhes 
todavia o direito de impor ao Governo Geral a respectiva despesa, 
não as privando também da faculdade de criar comarca. Eis aí de 
onde vem o mal; carregassem as Províncias com as despesas prove
nientes de novas comarcas e novos municípios, que as suas Assem
bléias não seriam tão fáceis em usar e abusar dessa atribuição. 

O remédio, Sr. Presidente, é pois intuitivo: restaure-se o sistema 
antigo; voltemos ao regime de 1834. 

O SR. JUNQUEIRA. E a nomeação dos juízes de direito a quem 
ficará pertencendo? 

O SR. AFoNso CELSO. Aquele poder a quem já pertenceu; ao 
provincial. 

O SR. JUNQUEIRA. O que seria da unidade do poder judiciário?! 
O SR. AFONSO CELSO. Não ficaria prejudicada. A unidade do 

poder judiciário vem da lei, que deve aplic"ar, e do processo me
diante o qual deve fazer tal aplicação. Tudo o mais é indiferente; 
o modo da nomeação dos juízes, por quem deve ser feita, por quan
to tempo, são questões secundárias. 

ALGUNS SRs. SENADORES dão apartes. 
O SR. AFoNso CELSO. A estranheza com que alguns dos meus 

colegas recebem estas idéias, Senadores, nasce do hábito em que nos 
pusemos de modelar as nossas instituições pelas dos velhos Países 
da Europa. Não é aí que devemos procurar exemplos, senão no 

91 



que se passa nos Países do nosso continente, cuja origem, necessi
dades e aspirações mais se aproximam das nossas. Pois não têm os 
Estados Unidos a sua magistratura geral e local? Não a tem igual
mente a Confederação Argentina? Não funcionam elas tão regular
mente como a nossa? Outros Estados há na América que adotaram 
o mesmo sistema, sem inconveniente algum. Os Tribunais superiores, 
os tribunais de recurso, que devam decidir em última instância, e 
julgar dos fatos que interessem mais imediatamente à comunhão ao 
Estado, do que aos indivíduos - esses sim deve cornpor-se de 
magistrados nomeados pelo poder geral. Quanto aos outros, quanto 
às justiças locais, que têm de resolver as contestações de interesse 
privado, deixemos que cada Província os organize, distribua e no
meie, como entender mais acertado e lhe permitirem seus recursos. 

O SR. JUNQUEIRA dá um aparte. 
O SR. AFoNso CELSO. A objeção não procede, e 1anto que a 

prática prova o contrário. Os promotores públicos não se regem 
por leis provinciais ou locais, mas por leis gerais, e todavia são 
funcionários nomeados pelos Presidentes de Província, sem que os 
fatos tenham demonstrado a desvantagem de pertencer-lhes essa 
nomeação. Os juízes municipais suplentes também executam leis 
gerais, e sua nomeação pertence igualmente ao poder provincial. No 
interior, são eles os juízes de direito em exercício, em grande número 
de comarcas. Na da há, pois, de extraordinário, de anômalo em que 
sejam de nomeação provincial magistrados, que tenham de aplicar 
a lei geral. Portanto se queremos cortar o mal pela raiz, voltemos 
ao Ato Adicional; e criem as províncias quantas comarcas quiserem, 
nomeiem os seus juízes, mas paguem-nos. 

0 SR. MEIRA DE VASCONCELOS. Mas há muitas Províncias que 
não têm com que pagar. 

O SR. AFoNso CELSO. Sem dúvida, mas é que essa reforma deve 
ser acompanhada de outras, e principalmente de uma, que é indis
pensável - nova discriminação dos patrimônios geral, provincial e 
municipal, nova divisão de rendas (Apoiados). 

0 SR. PAIS DE MENDONÇA. Isto é difícil. 
O SR. AFoNso CELso. As dificuldades vencem-se, com maior ou 

menor trabalho. Pois então os homens de 1834 puderam fazer a 
distribuição da receita, e não poderemos nós ao menos melhorá-la? 
Tinham eles, porventura, mais prática, mais conhecimento dos ne
gócios, mais ilustração. Não; os documentos da época o provam. 
Teriam mais patriotismo? 

O SR. SILVEIRA DA MOTA. Isso é o que acredito. 
O SR. AFoNso CELSO. Não; eram simplesmente mais trabalhado

res, não falavam tanto como nós; seguiam o programa que eu dese-
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jara ver adotado por todos nós, Senado, Câmara, Ministério, pelo 
Ministério sobretudo, seguiam o res non verba. 

O nosso defeito, a causa da nossa esterilidade é o palanfrório. :É 
preciso convencermo-nos de que um discurso de duas horas é um 
desserviço público; ao passo que duas horas de trabalho na sala 
das comissões aproveitariam ao País. 

O SR. JuNQUEIRA. Mas, também V. Ex~ é homem do Parlamento, 
e está falando. 

O SR. AFONSO CELSO. Assim é preciso para cumprir o meu dever, 
e assinalar esse vício dos nossos hábitos parlamentares. 

O SR. JUNQUEIRA. Quem disse res non verba foi um homem 
de espada. 

O SR. AFONSO CELSO. É que conhecia a inutilidade da palavra, 
quando não se traduz em obras. Somos uma geração de palradores ... 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. V. Ex~ hoje tem falado muito bem, te
nho estimado ouvi-lo. 

O SR. BARROS BARRETO. Estou seduzido pelo programa. 
O SR. AFoNso CELSO. Agradeço muito ao nobre Senador por 

Goiás a sua observação. Desde que tenho a honra de fazer parte 
desta corporação, é esta a segunda vez, e ambas hoje, que cabe-me 
a satisfação de achar-me de acordo com o meu ilustre mestre! 

O SR. BARROS BARRETO. O programa agrada-me. 
O SR. JoÃo ALFREDO. Se é programa ... 
0 SR. AFONSO CELSO (para o Sr. João Alfredo). Não é programa. 

Já o nobre Senador por Pernambuco aí vem com os seus apartes 
maliciosos ... 

O SR. JoÃo ALFREDO Perdoe-me. 
O SR. AFONSO CELSO. Será programa conforme o sentido que 

V. Ex~ quiser dar a essa palavra. 
O SR. JoÃo ALFREDO. Não fui eu quem disse. 
O SR. BARROS BARRETo. Fui eu. 
O SR. JoÃo ALFREDO. Bem sei que V.Ex~ é sempre muito inocente, 

e, portanto, eu não havia de replicar com apartes maliciosos. 
O SR. AFoNso CELSO. Um pouco menos inocente do que V. Ex~ 
Mas, Sr. Presidente; se acaso não temos capacidade ou disposi

ção para empreender trabalhos desta ordem, que aliás não são her
cúleos, para obviar os abusos de que tratamos, não é preciso desfe
char golpe tão fundo no Ato Adicional. Há outros recursos, que 
senão cortam o mal pela raiz, podem grandemente atenuá-lo. Em 
primeiro lugar, há a sanção presidencial, veto, temporário, é certo, 
aos atos das assembléias, mas que oposto devidamente é eficaz. 
Sempre que um Presidente de Província deixou de sancionar um 
ato qualquer da assembléia privincial com justiça e fundamento, mui 
dificilmente esse ato será confirmado pelos dois terços de votos. 
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Percorra o nobre Senador por Minas Gerais a lista das comarcas 
criadas nos últimos anos, e talvez não encontre uma só votada, a 
despeito da vontade do Presidente. Demais, com os resultados da 
eleição direta, que felizmente acabou com a unanimidade das assem
bléias, esse recurso dos dois terços tornou-se quase impossível, 
máxime quando o Presidente da Província colocar-se ao lado das 
verdadeiras conveniências do serviço público. 

Há, em segundo lugar, Sr. Presidente, a influência que os presi
dentes exercem nas Assembléias Provinciais ... 

O SR. JoÃo ALFREDO. Aí é que está o segredo. 
O SR. AFoNso CELSO. Um Presidente que esteja na altura do 

cargo ... 
O SR. JoÃo ALFREDO. Procure-se sempre as Presidências nesses 

abusos ... 
O SR. AFoNso CELSO. . . . que saiba cumprir os seus deveres, 

raríssimas vezes deixará de ser atendido pela Assembléia Provincial, 
se procurar pôr-se de acordo com ela, a fim de que os dois poderes, 
como convém, marchem no bom caminho. Esta é a verdade. 

O SR. PAIS DE MENDONÇA. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELSO. E, por último, senhores, há o concurso, a 

intervenção dos homens autorizados dos Partidos, que devem acon
selhar os seus amigos, impedindo pela linguagem da razão e do 
patriotismo que, em qualquer posição sacrifiquem os interesses do 
País às conveniências partidárias, aos interesses e caprkhos de lo
calidades, ou mandões. 

Pelos abusos, que porventura, se cometam nas Províncias, não 
são responsáveis unicamente aqueles que os pratiquem, senão tam
bém os chefes de partido, os diretores da opin1ão, que não procurem 
evitá-los, ou contra eles não protestem." 

Um dos itens do programa do Partido Liberal, a tese da descen
tralização acabaria acaudilhando aceitação também dos conserva
dores e a "fala do Trono", na abertura da sessão legislativa de 
1886, assinalava "era reconhecida a urgente necessidade de refor
mar a lei orgânica das Câmaras municipais, tornando mais amplas 
e independentes as suas atribuições e mais pronta a sua ação nos 
negócios peculiares ao município", linguagem algum tanto vaga e 
pouco precisa, mas, de qualquer modo, representando um avanço 
no status quo vigente. , 

E em debate o projeto sobre as eleições das Câmaras, Afonso 
Celso assim se manifestava, em discurso de 11 de junho: 

"Há uma outra questão, muito mais importante e que também 
prende-se ao projeto, a respeito da qual não posso ter o mesmo 
procedimento, por isso que não é nova, antes tem sido largamente 
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estudada e debatida no Parlamento e nos conselhos da administra
ção. Formaria grossos volumes o que sobre ela se tem escrito ou 
discursado; refiro-me à reorganização das Câmaras municipais. As 
municipalidades, que devem ser a base da força e prosperidade do 
Estado, não podem continuar na deplorável situação em que se 
acham, meras seções das secretarias do Império na Corte e das 
Presidências nas Províncias (Apoiados). Felizmente, o Governo pa
rece estar compenetrado desta verdade. A fala do trono recomen
dou a reforma das municipalidades à solicitude do corpo legislativo, 
e o nobre Ministro do Império inseriu um capítulo em seu relatório 
para mostrar a necessidade indeclinável de cuidar-se de tão interes
sante assunto. 

Mais que isto, S. Ex~ comprometeu-se a apresentar em nome do 
Poder Executivo uma proposta de lei modificando a de 19 de outubro 
de 1828. Eis as suas palavras: "Compenetrado da necessidade de 
modificar-se a lei de 1 Q de outubro de 1828 em alguns pontos que 
já não correspondem ao grau de adiantamento do nosso País, o 
Governo submeterá à vossa ilustrada deliberação uma proposta de 
lei ampliando a esfera das atribuições das Câmaras Municipais, dan
do-lhes a conveniente autonomia e liberdade de ação na gestão dos 
interesses confiados à sua guarda e facilitando o desempenho de sua 
missão constitucional pela separação das funções deliberativas 
das de caráter meramente executivo, discriminadas as deliberações 
que, por sua natureza e urgência, devem ser executadas sob a ime
diata responsabilidade das Câmaras, e as que ficam dependentes de 
aprovação da Assembléia-Geral na Corte e das respectivas Assem
bléias nas províncias. Como trabalho preparatório para a reformá 
que o Governo tem em vista propor-vos na parte concernente à 
Câmara Municipal da Corte, que não dispõe de renda suficiente 
para ocorrer aos múltiplos serviços a seu cargo, alguns dos quais 
por este motivo tem sido feitos à custa do Estado, por aviso de 15 
de fevereiro último nomeei uma comissão a fim de "estudando a 
organização dos serviços municipais, indicar as modificações de que 
carece a atual tabela de impostos e as novas contribuições que devem 
ser criadas, apresentar um plano de reforma da escrituração da re
ceita e despesa, aproximado quanto possível do que está adotado 
no tesouro nacional", formular projetos de regulamento para as di
versas repartições da Câmara e finalmente sugerir quaisquer provi
dências que julgue convenientes para melhoramento e equilíbrio do 
orçamento municipal". 

Verdade é que o nobre Ministro do Império, como se vê, protes
tando ampliar as atribuições das Câmaras Municipais, a fim de dar
lhes a conveniente autonomia e liberdade de ação na gestão dos 
negócios confiados à sua guarda, teve a cautela de mandar elaborar, 
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como preparatório da reforma, regulamentos que alterem os serviços 
da Câmara Municipal da Corte, a sua atual tabela de impostos, e o 
sistema de escrituração de seus livros, o que, sem contestação, é um 
modo original de compreender e respeitar a independência da edi
lidade de São Sebastião do Rio de Janeiro! Esta autonomia da 
Câmara Municipal da Corte, pautada, regrada, circunscrita pelos 
regulamentos do nobre Ministro do Império assemelha-se bem à 
liberdade do preso a quem se diz - dentro do calabouço fazei o 
que quiserdes, sois inteiramente livre! 

Não admira: esta leal cidade adotou como armas as que traspas
saram seus santo padroeiro; - votou-se, pois, o prolongado mar
tírio! O que consola e anima é que o nobre Ministro parece ter de
sistido do seu propósito de libertar a Câmara Municipal da Corte, 
peando-a ainda mais; porquanto a comissão a quem incumbiu de 
formular os regulamentos, se não está dissolvida, ficou sem Presi
rlente e é natural se julgue dispensada do encargo. 

O ilustrado Barão de Paranapiacaba, escolhido para dirigi-la, ig
norando os motivos da aposentadoria forçada com que galardoou 
longos anos de bons serviços, um Ministério de seus corrt'Iigionários, 
deu nobremente a sua demissão, e até agora, que me conste não 
teve sucessor. 

Deixemos isto. . . Como quer que seja, se as intenções do Go
verno são reorganizar as municipalidades, por que não se prevalece 
do projeto em discussão para levá-Ias a efeito? 

O SR. LEÃO VELOSO. Apoiado; também penso assim. 
O SR. AFONSO CELSO. Por que não apresenta já ao Senado a 

sua reforma que poderia ser aqui discutida, enquanto a Câmara 
prepara os orçamentos? (Apoiados). Que melhor ensejo espera o 
Governo para desempenhar-se do solene compromisso? (Apoiados). 

São coisas distintas, estão a dizer-nos os nobres Senadores, a or
ganização das Câmaras municipais e o sistema pelo qual deviam 
ser eleitos. São, na realidade, mas nada obsta que o Parlamento 
delas trate simultaneamente e constituam objeto de uma só lei. 

0 SR. LEÃO VELOSO. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELso. Já o nobre Senador pela Bahia ponderou 

que as leis européias sobre organização das municipalidades compre
endem o respectivo processo eleitoral. A nossa própria lei de 19 de 
outubro, que deu regimento às Câmaras, não só marcou-lhe as atri
buições, senão prescreveu a forma de sua eleição. 

Que razão há, portanto, para perder-se esta oportunidade? Receio 
de demorar-se a adoção da reforma eleitoral? Mas, Sr. Presidente, é 
mil vezes preferível levarmos algum tempo mais a discutir o projeto, 
para que seja completo, do que prepará-lo em poucos dias manco e 
deficiente. Não haverá trabalho feito? Não posso crer que o nobre 
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Ministro do Império fizesse no seu relatório promessa tão formal, 
nem que a fala do trono fosse tão positiva a esse respeito, sem que 
estivessem pelo menos encetadas as bases da projetada lei (Apoiados). 

Se assim sucedesse, deveríamos concluir com a maior tristeza 
que. . . tais documentos não são sérios, o que é impossível. Assen
tadas as bases, o que resta é redigir o projeto, coisa facílima para 
quem dispõe dos auxiliares e amigos prestimosos do Governo. En
tretanto, na hipótese para mim inadmissível, Sr. Presid~nte, de não 
haver projeto preparado, nem por isso acha-se-á o nobre Ministro 
em dificuldade, socorrendo-se dos seus mais conspícuos aliados. Não 
faltam projetos sobre organização das Câmaras Municipais; é ma
téria, como disse, muito estudada e de longo tempo. Já o Marquês 
de Olinda cogitara dela tentando realizá-la. A sua proposta, porém, 
é antiquíssima e há outra mais recente. Em 1869 ou 1870 o nobre 
Senador pelo Rio de Janeiro apresentou à Câmara um trabalho seu, 
que teve parecer desenvolvido e favorável, e não sei porque motivo 
deixou de entrar em discussão. Conquanto moldado, segundo os 
rigorosos princípios da escola política do nosso honrado colega, com 
os quais não posso conformar-me, reconheço que esse :9rojeto con
tém muitas disposições úteis e aceitá v eis e nem era de esperar-se o 
contrário da inteligência superior e esclarecida, do nobre Senador 
(Apoiados). Acaso não serve, para base do debate ao menos, o 
projeto do Sr. Paulino de Sousa, por ser também antigo, ou por 
outra qualquer razão, que não me compete indagar? Lembrarei ao 
Governo outro, também de origem insuspeitíssima, mais moderno, de 
mais atualidade, e cujo ilustre autor ocupa posição saliente e especial, 
o que muito contribuirá para sua passagem na Câmara. Refiro-me 
ao distinto Deputado pelo município neutro, que é ali, depois do 
honrado Presidente, o mais autorizado órgão do Governo como re
lator da comissão de resposta à fala do trono, posto que sempre 
se confia aos amigos mais dedicados e notáveis. O distinto Deputado 
fez parte, como se sabe, de uma comissão nomeada pelo meu nobre 
amigo, senador pela Bahia, então Ministro do Império, para orga
nizar um projeto de reforma das Câmaras Municipais. S. Ex~ foi 
incumbido pelos companheiros de redigi-lo e desempenhou-se com 
a sua habitual superioridade. 

É um trabalho muito bem concebido, inspirado em idéias adian
tadas, e que dando às Câmaras Municipais não só a liberdade de 
ação como os recursos precisos para satisfazerem os fins da sua 
instituição, previne ao mesmo tempo os abusos que possam cometer 
em prejuízo dos interesses da Província e do, Estado (Apoiados). Eu 
não tenho dúvida em aceitá-lo, salvo um ou outro ponto, e penso 
que os meus correligionários procederão do mesmo modo (Apoiados). 

O SR. F. 0TAVIANO. Apoiado; isto é facilitar a reforma. 
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O SR. AFoNso CELSO. Na Câmara se disse em presença do nobre 
Presidente do Conselho, e sem a menor contestação sua, que S. Ex~ 
deseja a cooperação dos partidos para resolverem-se do melhor modo 
as grandes questões que interessam a causa pública. Uma dessas 
questões é a restauração das Câmaras Municipais que de muitos anos 
não são - já não direi o que a Constituição em sua grande sabe
doria quis que fossem, mas o que foram nos próprios tempos colo
niais em que gozavam de muito mais prestígio e exerciam maior 
autoridade (Apoiados). A cooperação reclamada pelo nobre Presi
dente do conselho não é impossível, e nem a considero favor, senão 
dever de patriotismo, desde que o Governo se disponha a empre
ender reformas que restabeleçam a verdade do sistema representa
tivo, garantindo aos cidadãos a legítima interferência que devem ter 
na questão dos negócios públicos, afrouxando os laços da centra
lização que nos abafa, firmando a autonomia e independência tanto 
dos municípios como das Províncias em tudo que lhes é peculiar, e 
contendo todos os poderes públicos na esfera constitucional de suas 
atribuições (Apoiados). Relativamente às Câmaras Municipais, Sr. 
Presidente, eu penso que fora do Governo o mais que podemos pre
tender nós os liberais é o que se contém no projeto do Sr. Ferreira 
Viana. 

O SR. F. OTAVIANO. Apoiado, não podemos esperar mais dos 
adversários. 

O SR. AFoNso CELSO. E, pois, tendo obtido de seu ilustre autor 
a devida vênia, que muito penhorou-me, faço-o meu, e o ofereço 
como aditivo ao que está em discussão. 

O SR. LEÃo VELOSO. V. Ex~ prestou um serviço. O Sr. Maciel 
apresentou este projeto com pequenas variantes, como proposta do 
Governo. 

O SR. AFoNso CELSO. Se são sinceras as aberturas feitas na Câ
mara e as declarações do Governo; - e defenda-me Deus de du
vidá-lo - este projeto, senhores, assinalará a primeira zona de 
terreno neutro em que os partidos promovem o bem do País, por 
meio de mútuas concessões, feitas na tribuna, sem abandonarem 
suas aspirações futuras, sem esquecerem os artigos de fé de cada 
escola, sem enrolarem, antes desfraldando nos respectivos acampa
mentos, as bandeiras sob que combatem e continuarão a combater 
(Muito bem, muito bem). 

Longo, descendo a detalhes, o projeto Ferreira Viana cuja trans
crição seria enfadonha e sem maior interesse, ia muito além dos 
tímidos ensaios do Gabinete de Cotegipe, sendo rejeitado pela maio
ria ministerial, tanto mais quanto o Governo, liminarmente, o jul
gava descabido no momento, pois o que se discutia era, apenas 
disciplinar o voto nas eleições da Câmara, deixando-se o caso da 
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"autonomia" municipal para o ensejo mais adequado - o debate do 
projeto geral anunciado pelo Ministro do Império, Barão de Mamoré. 

Guardando ainda uns restos da "linha reacionária" da "lei de in
terpretação", também a iniciativa do Gabinete de 20 de agosto tímida, 
cautelosa, de quem caminhasse "arrastado", não agradaria os liberais, 
partidários da descentralização plena, cujo porta-voz, Afonso Celso, 
assim o combatia em discurso de 10 de junho de 1887: 

"Começará declarando que está de pleno acordo com o nobre 
Senador, na apreciação que fez do projeto: aparentando tendências 
descentralizadoras, ele consagra apenas insignificante desconcentra
ção de algumas atribuições até hoje exercidas pelo Governo Imperial 
na Corte (exceto, com referência a certos ofícios de justiça, a Pro
víncia que ambos têm a honra de representar), para os Presidentes 
seus delegados. Pouco adianta isto para a grande necessidade, que 
hoje geralmente sentem, de reorganizar as administrações locais, 
sobre bases mais razoáveis do que lhes deu o movimento reacionário 
iniciado em 1840, e que, com gravíssimo perigo, há quase meio 
século, está congestionado o cérebro desta nação, enquanto os mem
bros entorpecidos gradativamente se atrofiam! Está de acordo com 
o honrado colega; a tentativa tímida de alguns conservadores de 1871, 
que já então não podia contentar alguns membros mais adiantados 
desse mesmo Partido, é hoje muito menos, como se evidencia de inú
meras manifestações, iguais à do nobre Senador por Pernambuco, na 
última sessão, absolutamente não satisfaz aos liberais de 1887. Taffil
bém por sua vez não receia a propaganda republicana e essa outra 
que considera verdadeiramente fatal e vai aparecendo - a propagan
da separatista -, se nos apressarmos em dar ao município o que é 
do município e à Província o que a ela deve pertencer. 

O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA. Muito bem. 
O SR. AFONSO CELSO não é de hoje que assim pensa, e nem a 

primeira vez que o manifesta nos termos mais explícitos. Já disse 
claramente, não tudo o que a esse respeito deseja, e reputa não só 
conveniente senão indispensável e salvador para este grande todo -
o Império, entre outros ensejos, quando teve a honra de ser incum
bido pelo seu honrado amigo, Senador pela Bahia, que então dig
namente dirigia a pasta do Império, para colaborar em um projeto 
de reforma da administração provincial. Justificando esse modesto 
trabalho que aí jaz, como aliás merecia, esquecido no pó dos ar
quivos, escreveu, entre outras, as seguintes palavras, que pede li
cença para reproduzir, pois mostram a plena conformidade em que 
se acha com o nobre senador por Minas Gerais. 

"Transferir, dizia o orador, do Governo central para o provincial 
ou local maior, ou menor número de atribuições, não é descentrali-
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zar, mas remover para outrem a tutela administrativa, mantendo-a 
em toda a sua extensão. Facilita-se destarte o expediente dos ne
gócios, mas o que importa é - cometê-los a quem naturalmente 
incumbe sua direção, deixando aos cidadãos a paróquia, ao muni
cípio e à Província o direito de regerem-se a si próprios, conforme 
entenderem mais convenientes e lho permitirem seus recursos." 

0 SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA. Muito bem. 
O SR. AFONSO CELSO acrescentava: "Nessa deslocação de atribui

ções, que mais de uma vez tentou-se entre nós, especialmente acerca de 
certos cargos (faltando apenas o voto do Senado a um projeto assim 
concebido) há vantagens que não são para desprezar-se, antes con
vém assegurar - mas não está aí a verdadeira descentralização admi
nistrativa, qual concebeu-a a reforma constitucional de 12 de agosto 
de 1834. Não é, decerto, indiferente ao habitante do interior ou 
dos confins do Império, depender da Corte, da capital da Província, 
ou da sede da comarca, para obter decisão de insignificante negócio 
e provimento de modesto emprego, que mesmo indiretamente não 
pode influir em qualquer interesse nacional. Mas nem por ficar-Ih~ 
mais próxima e acessível a autoridade competente, deixará de haver 
centralização administrativa, absorção da iniciativa individual ou local 
pela autoridade, tão prejudicial a quem a exerce, como à nação, se 
essa autoridade é, ainda que em grau inferior de hierarquia, repre
sentante do poder central, que não deve imiscuir-se, e é incapaz de 
bem gerir o que só interessa à limitada porção do território, a um 
grupo ou ao cidadão. Discriminar o que pertence ao Estado, à Pro
víncia, ao município e à paroquia ou ao indivíduo; entregar a cada 
uma dessas entidades a gerência do que lhe seja peculiar; respeitar 
a independência de cada uma delas em sua legítima esfera de ação, 
de modo que, vivendo e agindo livremente, preencha cada qual sua 
missão, sem que se contrariem, antes concorrendo todos para a 
harmonia geral e integridade da nação, fortalecendo sua unidad~ 
política, eis a descentralização que o País reclama e não pode dis
pensar sem comprometimento do futuro. :f: só por meio dela que o 
Governo (e por Governo entendo aqui os que fazem e os que exe
cutam as leis) verá diminuir sua imensa responsabilidade, e não o 
seu poder, tanto mais forte e eficaz, quanto limita-se a cuidar dos 
grandes interesses da comunhão, desenvolvendo-se ao mesmo tempo 
no cidadão o sentimento do valor pessoal, o espírito de iniciativa, a 
consciência da própria responsabilidade, a aprendizagem administra
tiva e política, e o zelo pela causa pública, sem os quais nenhuma 
nação pode ser grande e feliz. 

Quanto mais entrado em anos, dizia Gladstone em 1872, maior 
importância ligo às instituições locais. Graças a elas, adquirimos a 
inteligência, o critério e a experiência política, e tomamo-nos aptos 

100 



para a liberdade; sem elas não poderíamos ter conservado as nossas 
instituições centrais. Os resultados extraordinários, acrescentava o 
mesmo estadista, que a raça anglo-saxônia tem alcançado, são em 
grande parte, devidos ao sistema das instituições locais e ao self
governement, que sinceramente impõe a cada um responsabilidade e 
deveres públicos. 

Quando, naquele mesmo ano, reformou-se na Prússia a admtinis
tração local, Friedenthal, redator da lei respectiva, assim explicou-lhe 
os intuitos: - Não se pode proteger mais eficazmente o reino, le
vantar diques mais fortes contra os perigos do dia e especialmente 
contra a demagogia do que organizando como membros ativos do 
Estado, os grupos sociais, que hoje se anulam no isolamento e na 
inércia. Não se poderá melhor incutir nesses grupos a consciência 
da solidariedade, que existe entre seus interesses privados e os inte
resses gerais, do que constituindo-se órgãos da vida pública. Trata-se 
de obrigar a nação inteira a servir efetivamente ao Estado. 

O fim que visava o deputado prussiano exprime nossa principal 
necessidade. A causa primordial das dificuldades com que arcamos, 
é que a grande massa da nação deixa de servir ao Estado, e mais 
ainda - interessar-se por ele." 

O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA. São estas as boas doutrinas. 
O SR. AFONSO CELSO sabe que um projeto, que, inspirando-se 

nestas doutrinas realizasse a descentralização administrativa, não 
somente quanto a ofícios de justiça, mas relativamente a todos os 
interesses provinciais e municipais, satisfaria às aspirações do hon
rado Senador ... 

0 SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA. Apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO. . . de todos os correligionários políticos e 

mesmo de não poucos conservadores adiantados. :É disso prova, 
alé:ml de outras, a declaração feita, quando orava S. Ex~, pelo nobre 
Senador por Pernambuco, o Sr. Barros Barreto. Só uma lei assim 
concebida atenderá à urgente necessidade de dar força e vigor às 
Províncias, o que, não cansará o orador de repeti-lo, considera vital 
para o País. Por que, pois, o nobre Senador por Minas Gerais, con
tenta-se com a emenda, que apenas restitui às Assembléias Provin
ciais uma pequena parte das atribuições que o Ato Adicional lhes 
dera e a lei de interpretação tirou-lhes? Por que, com a habilidade 
e os conhecimentos que possui, não formula projeto mais completo, 
restabelecendo a verdadeira doutrina constitucional, e dando-lhe o 
desenvolvimento que as circunstâncias requerem? A razão é óbvia, 
e é a mesma que impede o orador de, também por sua vez, oferecer 
emendas. O nobre Senador receia que pretendendo mais, nada al
cancemos dos nossos adversários, os quais cair-nos-ão em cima com 
todo o peso de seu poder, se nos mostrarmos muito exigentes. Se 
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assim é, e eis aí a observação que submete a S. Ex?-, não teme S. Ex?
que a sua emenda só arrisque a sorte do projeto em discussão já 
adiantada? Não é ele grande coisa, não pode satisfazer-nos; mas 
sempre encerra alguma utilidade ... 

O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA. O projeto, como está, é reputado 
imprestável. 

O SR. MEIRA DE VASCONCELOS. Vale alguma coisa. 
0 SR. LEÃO VELOSO. Apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO . . . acha não ser prudente sobrecarregar 

o barco. Como está chegará a porto seguro, graças à aragem propícia 
que, há alguns dias, está soprando sobre estas águas, outrora tão 
revoltas. Sobrecarregado, porém, terá de voltar à Câmara dos Srs. 
Deputados e aí, pelo menos, está ameaçado de encalhar, atentas as 
disposições de que se acha possuída sua ilustre maioria. 

O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA. E por que não há de passar na 
Câmara? 

O SR. AFONSO CELSO. Não só pelo aferro dos que a compõem, 
em sua quase totalidade, a escola autoritária, senão também pela 
hostilidade que ali se vai manifestando contra as emendas do Senado, 
às proposições que a Câmara lhe remete. 

O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA dá um aparte. 
O SR. AFoNso CELSO. Nem se lhe responda que cada uma das 

Câmaras desempenha as suas funções, como entende mais acertado, 
porque, na gestão dos negócios públicos, é preciso ter sempre muito 
em vista - o quando e como as coisas cabem. Tudo ou nada, não é 
de bom conselho no sistema parlamentar; mas sim aceitar de pronto 
tudo quanto o adversário esteja disposto a conceder, e reclamar o res
to. Nas reformas, como em tudo o mais, só o primeiro passo é difícil; 
dado ele, caminha-se mais desembaraçadamente. Portanto, se a 
emenda do nobre Senador passar, o orador dar-lhe-á o seu voto; 
entende que S. Ex?- seria bem inspirado requerendo a separação, a 
fim de voltar a uma comissão, que poderá completá-la no sentido 
verdadeiramente descentralizador. No estado em aue se acham os 
trabalhos da Câmara temporária, é fora de dúvida que só com a lei 
de orçamento, nem sequer iniciada, ela consumirá o resto da sessão, 
de modo que, emendado o projeto, na melhor hipótese, não será 
lei este ano. 

O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA. Só terá uma discussão. 
O SR. AFoNso CELSO declara que tal é a confiança que tem no 

atilamento do seu distinto colega que se S. Ex?- declarar-lhe infun
dada a sua preocupação, não só pedir-lhe-á que tenha o dito por 
não dito, mas talvez, até atreva-se por sua vez, a formular emendas, 
nesta ou na 3~ discussão. 
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Com quer que seja, aquilo em que S. Ex~ e todos conv1rao, é na 
conveniência de antes de prosseguir o debate, conhecer-se a opinião 
do Governo neste assunto. :B indispensável saber-se o que pensa o 
Governo, ou antes, o que pensa o nobre Presidente do Conselho, 
visto estar verificado já que o pronunciamento dos Srs. Ministros, 
ainda com referência às questões relativas às suas Pastas, não pode 
ser recebido como autêntico, antes de confirmado pelo ilustre chefe 
do Gabinete. Por ocasião de tratar-se da colação dos párocos, todos 
acreditaram, diante das afirmações do nobre Ministro do Império, 
que o projeto substitutivo do nobre Senador pelo Paraná alcançaria 
o assentimento do Governo. S. Ex~ falou em nome do Governo, e 
estava em seu direito, porque tratava-se de matéria, sobre a qual 
imediatamente superintende. Inesperadamente, porém, levantou-se o 
honrado Presidente do Conselho, e chamando à ordem o nobre 
colega, repudiou o substitutivo. Pede, pois, a opinião de quem sabe, 
pode e é autoridade, a do Chefe do Gabinete, que dispõe de maioria 
dedicada e entusiasta." 

Clara e realista a posição de Afonso Celso no tocante ao projeto 
pseudodescentralizador do Gabinete: julgando-o embora incompleto, 
tímido, deficiente, receava que as emendas aperfeiçoadoras de Cân
dido de Oliveira acabassem dificultando-lhe a marcha, não se con
seguindo assim o mínimo "sofrível" - pela teimosia em pretender 
o ótimo, inviável. 

Animado, porém, segundo parece, pelas explicações de Cotegipe, 
tentou ir além, apresentando na mesma sessão, a emenda substitutiva, 
nestes termos: 

"Art. 1.0
• Compete aos Presidentes de Província, além das atribuições que 

lhes conferem as leis de 12 de agosto de 1834 e 3 de outubro do mesmo ano 
e mais disposições em vigor: 

§ 1.0 • O provimento de todos os ofícios de justiça e suspensão dos respec
tivos funcionários, guardadas as formalidades prescritas pelas leis gerais e as Pro
víncias existentes. 

§ 2. 0 • A nomeação, suspensão, demissão e aposentadoria dos empregados 
subordinados aos diversos ministérios que nas províncias tenham exercido, 
exceto: 

1.0 ) Os membros das relações e tribunais superiores. 
2.0 ) Os chefes de repartição, não compreendendo, porém, o Secretário do 

Governo. 
3.0 ) Os militares da Marinha e Exército. 
4.0 ) Os chefes de serviços técnicos, como estradas de ferro, empresas de na

vegação, estabelecimentos agrícolas ou industriais custeados pelo Estado. 
5.0 ) Os que dependerem de acesso. 
6. 0 ) Os diretores, lentes e professores de estabelecimentos de instrução supe

rior criados pelo Estado. 
7.0 ) Os comandantes superiores da guarda nacional. 
8.0 ) Os bispos e arcebispos. 
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Art. 2.0. A disposição do artigo anterior não compreende os empregados, 
cuja nomeação, suspensão e dernissiio pertençam, por lei ou regulamentos gerais, 
a autoridades ou funcionários subalternos. 

Art. 3.0 • No exercício das atribuições conferidas pelo art. 1.0 desta lei, de
verão os Presidentes cingir-se às disposições das leis gerais e dos regulamentos 
ou instruções expedidas pelo Governo Imperial. 

Art. 4.0 • Fica marcada aos Presidentes de Províncias a alçada de 10:000$, 
dentro da qual julgarão definitivamente todas as questões relativas a pagamen
tos que tenham de ser feitos em virtude de lei, ou de contratos que na Pro
víncia recebam execução. A decisão será imediatamente comunicada ao respec
tivo Ministro, que só poderá modificá-la, ou revogá-la, por motivo de incom
petência, inobservância de lei, ordens ou instruções expedidas, e do estipulado 
nos mesmos contratos. 

Parágrafo único. À parte interessada é lícito recorrer da decisão para o 
Ministro competente, o que não prejudica o seu direito de litigar perante o 
poder judiciário sempre que se tratar da última espécie deste artigo. 

Art. 5.0 • Logo depois de instaladas, no primeiro ano de cada legislatura, as 
Assembléias Legislativas Provinciais elegerão urna comissão de seu seio, deno
minada - delegação provincial. 

Compete à delegação provincial: 
1.0 ) Deliberar sobre os atos da administração provincial, regidos por leis 

provinciais. 
2.0 ) Fiscalizar a execução dessas leis e aplicação dos dinheiros da fazenda 

provincial. 
3.0 ) Consultar sobre os negócios gerais, que pelo Presidente da Província lhe 

foram submetidos. 
Art. 6.0 • A delegação provincial compor-se-á de quatro membros, eleitos 

por maioria de votos, considerados seus suplentes os quatro que imediatamente 
se seguirem aos mais votados; funcionará durante as sessões e no intervalo, 
sendo seu Presidente e da Província, corno agente e executor único de suas 
deliberações e das resoluções da Assembléia. O Presidente da Província, além 
de voto deliberativo, terá o de qualidade na forma do art. 7. 0 • 

Art. 7.0
• Nenhuma deliberação será tornada não se reunindo pelo menos 

três membros da delegação provincial, além do Presidente e nesse caso havendo 
empate, será a questão adiada para a sessão seguinte. Se nesta não se reunir 
a delegação plena, decidirá o Presidente pelo voto de qualidade. 

Não concorrendo em duas sessões consecutivas número suficiente para deli
berar, o Presidente da Província convocará tantos suplentes quantos forem os 
não comparecentes. No dia da sessão para que forem os suplentes convocados, 
deliberar-se-á, qualquer que seja o número dos presentes, e, se ninguém com
parecer, resolverá o Presidente por si as questões a decidir, que deverão ser 
sumariamente indicadas no ofício de convocação. 

Art. 8.0
• O relator da comissão servirá de secretário e lavrará a Ata das 

sessões, mencionando o nome dos delegados presentes e declarando corno vo
taram. A Ata será por todos assinada. 

Parágrafo único. Na hipótese da última parte do artigo antecedente, o Se
cretário do Governo lavrará um termo do ocorrido. 

Art. 9.0
• Na fiscalização dos dinheiros da fazenda provincial, a delegação 

provincial funcionará corno tribunal de contas, presidida então pelo relator. 
Nesta qualidade incumbe-lhe: 
1.0

) Examinar e verificar as contas das Câmaras municipais e as do exatores 
da fazenda provincial, depois de processadas nas repartições competentes. 

2. 0
) Proceder à liquidação do exercício provincial findo. 
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3.0) Formular sobre as contas e a liquidação relatórios circunstanciados e 
apresentá-los à Assembléia Provincial, para serem definitivamente julgados 
por lei. 

Art. 10. O membro da delegação que ausentar-se, sem participação, por 
mais de 15 dias, não comparecer durante 30, ou aceitar emprego retribuído, 
será considerado como tendo resignado o cargo. 

Art. 11. Não podem fazer parte da delegação provincial empregados re
tribuídos gerais ou provinciais, nem os membros da representação nacional. 

Art. 12. A delegação provincial organizará o seu regimento interno, apre
sentando-o à Assembléia Provincial para ser aprovado. 

Art. 13. As delegações provinciais eleitas, logo que seja promulgada a 
presente lei, servirão pelo tempo que faltar para completarem as respectivas 
legislaturas provinciais, não cessando, porém as suas funções enquanto não 
forem nomeadas as que deverão substituí-las, e assim sucessivamente. É permi
tida a reeleição de seus membros. 

Art. 14. Os membros da delegação provincial são responsáveis por seus 
atos e sujeitos, nessa qualidade, à mesma jurisdição que os Presidentes de 
Província. 

Art. 15. A palavra polícia do art. 10 § 4.0 do Ato Adicional, compreende 
também a polícia judiciária preventiva e repressiva relativamente aos delitos e 
contravenções, a que, pelas leis gerais, não esteja imposta pena maior de multa 
até 100$000, prisão, degredo, ou desterro até 6 meses, com multa correspon
dente à metade desse tempo ou sem ela e 3 meses de casa d correção, em 
oficinas públicas, onde as houver, guardada sempre a ordem do processo estabe
lecida pelas leis gerais. 

Art. 16. Na atribuição do citado art. 10 § 4. 0 do Ato Adicional, compre
ende-se igualmente a instituição da milícia cívica, obrigatória e gratuita, para 
auxílio da polícia local da paróquia e município, sem organização militar, e 
comandada por oficiais eleitos pelos próprios milicianos. 

Art. 17. A atribuição conferida pelo art. 10 § 7. 0 do mesmo Ato Adicio
nal compreende a nomeação de juízes de 1.a instância, temporários ou vitalícios, 
devendo, porém, recair sobre pessoas que se mostrarem habilitadas, segundo as 
provas estabelecidas em lei geral. 

Art. 18. A atribuição conferida às Assembléias Provinciais pelo art. 10, 
§ 5.o do Ato Adicional envolve o direito de designar o juízo pelo qual devam 
ser processadas e decididas as causas da fazenda provincial guardadas, porém, 
as formalidades estabelecidas pelas leis gerais. 

Art. 19. Na atribuição conferida pelas Assembléias Provinciais de legislar 
sobre os assuntos mencionados nos §§ 2. 0 , 5.0, 6. 0 , 7. 0 , 8. 0 e 11, do art. 10 
do Ato Adicional, compreende-se a faculdade. 

§ 1.0. De cominar penas administrativas em relação aos ditos assuntos. 
§ 2.0 • De estabelecer o processo e a competência dos funcionários provin

ciais para conhecimento e decisão das questões administrativas. 
Art. 20. No exercício da atribuição que lhe pertence, pelo art. 10 § 9.0 

do Ato Adicional, devem as Assembléias Provinciais guardar as disposições das 
leis gerais concernentes às espécies de prisão, natureza das penas e modo do 
seu cumprimento. 

Art. 21. Em virtude da atribuição conferida pelo art. 11 § 2. 0 do Aato 
Adicional, podem as Assembléias Provinciais: 

§ 1. 0 • Registrar sobre a organização, distintivos e disciplinas da força policial. 
§ 2.0 • Determinar o modo de preencher o número fixado de praças, respei

tado o preceito do art. 36 da Constituição. 
Art. 22. O processo para demissão e suspensão dos magistrados pelas 

Assembléias Provinciais, nos termos do art. 11 § 7. 0 do Ato Adicional e arts. 
4.0 , 5.0 e 6. 0 da lei de 12 de maio de 1840, deve ser estabelecido por lei geral. 
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Art. 23. Nas atribuições das Assembléias Provinciais, fixadas nos arts. 10 
e 11 do Ato Adicional, não se inclui o direito: 

§ 1.0 • De legislar sobre assuntos especialmente concernentes à indústria, salva 
a concessão de favores tendentes à sua promoção e desenvolvimento. 

§ 2.0 • De conceder privilégios que não se retiram estritamente aos objetos 
especificados no § 8.0 do mencionado art. 10, sem prejuízo de quaisquer obras 
ou empresas, que pertencerem à administração geral do Estado. 

Art. 24. A palavra importação, do art. 12 do Ato Adicional, compreende 
tanto a dos Países estrangeiros como a de umas para outras Províncias do 
Império. 

Art. 25. Incluem-se na proibição do art. 12 do Ato Adicional, para os 
efeitos declarados no art. 16, os projetos que importarem derrogação de lei ge
ral, sobre assunto de interesse geral. 

Art. 26. A palavra sancionará do art. 15 do Ato Adicional, significa que 
o projeto de lei, reenviado ao Presidente em qualquer das duas hipóteses no 
mesmo artigo figuradas, deve ser publicado e mandado executar nos termos 
do art. 18. 

Art. 27. As palavras nova discussão, do art. 15 do Ato Adicional, que
rem dizer que a Assembléia provincial deliberará de novo sobre o objeto em 
uma só discussão. 

Art. 28. A cláusula do art. 15 do Ato Adicional se for adotada tal qual 
ou modificada no sentido das razões pelo Presidente alegadas, obsta a que a 
Assembléia Provincial modifique o projeto, a não ser para conformá-lo em 
tudo com as razões do Presidente da Província. Se porém, o Presidente negar 
a sanção, fundando-se ao mesmo tempo no art. 15 e no art. 16 do Ato Adi
cional, pode a Assembléia Provincial, modificando o projeto no sentido das 
razões deduzidas do art. 16, reenviá-lo ao Presidente na forma e para os 
efeitos do art. 15. 

Art. 29. Denegada a sanção, no caso do art. 13 do Ato Adicional, não 
pode o Presidente da Província reconsiderar o projeto, quando lhe for reenviado 
para recusar-lhe a sanção, por motivos deduzidos do art. 16. 

Art. 30. Os dois terços de que trata o art. 15 do Ato Adicional são dos 
membros presentes na sessão em que se deliberar sobre a lei não sancionada. 

Art. 31. Incumbe ao Presidente da Província publicar as leis e resoluções 
de que trata a 2.a parte do art. 13 do Ato Adicional, salvo sempre o remédio 
estabelecido no final do art. 19. Abrangendo, porém essas leis e resoluções 
objetos não compreendidos na exceção do art. 13, procederá o Presidente nos 
termos dos arts. 15 e 16. 

Art. 32. A faculdade conferida ao Presidente da Província no art. 24 § 3.0 

do Ato Adicional não é aplicável a leis e resoluções já sancionadas, mas às 
mencionadas na ex,ceção do art. 13. 

Art. 33. A atribuição que, pelo art. 24 § 3.0 do Ato Adicional, compete 
ao Presidente de Província, não pode ser exercida sobre parte somente do pro
jeto de lei. 

Art. 34. Só depois de corrido o prazo do art. 19 do Ato Adicional, pode 
a Assembléia Provincial ordenar a publicação da lei, como dispõe o final do 
mesmo artigo. 

Art. 35. Ficam revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões, 
10 de junho de 1887." 

Avançadas demais para o tempo, não foram aceitos nem as emen
das nem o substitutivo, malogro experado, não desanimado, porém, 
Afonso Celso que voltava a combater a "centralização" em discurso 
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de 19 de setembro, aflorando outro angulo dos excessos "centralis
tas" a instabilidade das administrações provinciais. 

"Um dos traços característicos da atual situação", acentuava, "é a 
freqüente mudança de Presidentes de Província, e para este ponto 
chama o orador a atenção do nobre Ministro. Pode-se dizer que a 
regra do Ministério de 20 de agosto tem sido substituir os seu altos 
delegados de seis em seis meses! Províncias há mesmo, que os viram 
chegar e partir em menor prazo; a de Alagoas, por exemplo, vai 
receber o seu quinto governador. O Rio Grande do Sul está sob a 
sétima Presidência, a contar da mudança de política; Minas Gerais 
tem já cinco, o Pará quatro, senão se engana, parecendo que o Mi
nistério encontra dificuldades em descobrir quem se anime a aceitar 
a prebenda de administrar esta e outras províncias. 

Faz exceção à regra, Sergipe. Mas pelo que tem revelado o nobre 
Senador, o Sr. Barão da Estância, não pode reputar-se feliz por isso. 
Ao contrário, as notícias que de lá chegam são tais que o nobre 
Ministro do Império deve indagar das coisas que se passam no 
Palácio do Governo, pois neles somente deve-se tratar dos negócios 
públicos com circunspecção. Algumas substituições eram inevitáveis, 
por virem os nomeados desempenhar na Corte o mandato legislativo. 
Para outros, porém, e são a maior parte, não há explicação aceitá
vel. Desta verdadeira contradança de Presidentes é lícito inferir, ou 
que os melhores amigos do Governo, pois para tais comissões 
sempre se escolhem os mais dignos, não podem suportar os correli
gionários das Províncias, ou que estes não toleram os personagens 
incumbidos de reger-lhes os destinos. 

Seja como for, a conclusão não pode ser favorável ao Partido 
dominante; ou as escolhas têm sido infelicíssimas, ou o Partido está 
mal educado e não presta. Semelhante prática não deve continuar. 
Não é preciso assinar-lhe os gravíssimos inconvenientes que são óbvios, 
já em relação às Províncias e já ao Tesouro Nacional. As Províncias, 
porque assim não podem ter administradores que conheçam as suas 
necessidades, recursos e pessoal; ao Tesouro, por ser sobrecarregado 
com ajudas de custo e despesas do primeiro estabelecimento. 

No intuito de pôr cobro a tal estado de cois·as, a Câmara dos 
Deputados aumentou os vencimentos dessa classe de funcionários, 
acreditando que maior retribuição criaria incentivo à permanência, 
seria garantia de estabilidade. 'É um engano; a medida não será 
eficaz. As substituições hão de fazer-se em mais larga escala, porque 
os cargos serão mais procurados e as exigências dos chefes locais 
crescem e tornam-se mais instantes, à proporção do tempo decorrido. 
Nessas exigências está talvez a causa principal da instabilidade dos 
presidentes. No conceito do orador só há um meio de remediar o 
mal, e é escolher de preferência os Presidentes nas próprias Provín-
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cias. O Partido Conservador não está, supõe, tão pobre de pessoal, 
que em cada uma delas não encontre um ou dois homens no caso 
de assumirem a administração. Os Vice-Presidentes, pelo menos, 
têm por si a presunção de capacidade. As vantagens deste sistemas 
são manifestas. O Presidente filho, ou residente na Província, pode 
mais facilmente promover-lhe os interesses do que um recém-chega
do, que vai passar algum tempo e como em excursão de recreio. Um 
cidadão do lugar terá mais cuidado em seus atos, esforçar-se-á por 
não errar, visto que continuará a viver entre aqueles a quem os erros 
irão prejudicar. 

Demais, aproximar-nos-emas por esse modo de regra, que por 
bem da integridade do Império bem cedo teremos de adotar." 

Assumindo o comando do país, no Gabinete de 1 O de março de 
1888, João Alfredo, trouxe certa euforia aos batalhadores da des
centralização, ante a linguagem animadora da "fala do Trono", a 
ressaltar que "a administração provincial e a municipal exigiam 
reformas que alargassem a respectiva esfera de ação". 

O entusiasmo, entretanto, duraria pouco, pois as idéias do líder 
pernambucano também se limitavam a ângulos irrelevantes, aban
donando o principal, explicando-se, assim, a pronta reação dos ino
vadores, cujo sentimento Afonso Celso traduzia em discurso de 1 O 
de junho de 1888: 

"O SR. AFoNso CELSO. Ponderando-se que os intuitos descentrali
zadores do nobre Presidente do Conselho e seus planos de reforma 
administrativa não chegariam até a federação, eu confirmei-o, lem
brando que S. Ex<:t dissera não podermos ficar aquém de monarquias 
autoritárias como a Áustria, a Alemanha e a Rússia. Sempre preve
nido para comigo, que aliás tenho-lhe aberto o meu coração, o 
ilustre Senador reclamou logo, e como que estomagado ... 

O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho) dá um aparte que 
não ouviu-se. 

O SR. AFONSO CELSO. Não sei porque V. Ex::t enxerga sempre nas 
minhas mãos uma seta envenenada! Afianço-lhe que a minha aljava 
só as contém para defendê-lo. 

O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). Veremos isso. 
O SR. AFoNso CELSO. Estamos, repeti-lo-ei, em condições tão 

melindrosas, que é mister definir bem ... 
O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). Toma o meu 

conselho? 
0 SR. AFONSO CELSO. Qual é? 
O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). O Sr. Bismark 

dizia que o alemão fala tantas vezes no diabo, que por fim o diabo 
lhe aparece. Essas condições melindrosas ... 
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O SR. AFONSO CELso. Oxalá não o fossem! E não sou eu só quem 
o diz; são os correligionários mais distintos do nobre Senador. Mas 
prossigamos, como dizia, o Sr. Ministro reclamou, protestando que 
fossem a Áustria, e a Prússia os seus modelos quanto à descentra
lização administrativa, pois os tipos que adota são os das monar
quias mais adiantadas e liberais da Europa. Dias antes S. Ex~ pro
clamara-se - conservador do Ato Adicional. 

0 SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA. Sem o trambolho da lei da inter
pretação. 

O SR. AFoNso CELSO. Diz bem, e a observação do meu nobre 
amigo recorda-me que o ilustre Presidente do Conselho sofreu por 
isso uma acusação injusta. O órgão do seu Partido fez-lhe grande 
culpa de ter-se declarado conservador do Ato Adicional, quando a 
cartilha conservadora é a lei de 1840. Não teve razão; a cartilha 
foi com efeito essa mas já não é. A lei da interpretação do Ato 
Adicional é hoje repudiada por todos; os conservadores mais cons
pícuos reconhecem os seus inconvenientes; e chefes proeminentes, 
como o ilustrado Sr. Paulino de Sousa, formulam projetos que a 
nulificam. Ninguém a quer mais. Estou convencido de que a pró
pria águia branca morta de desespero, de que falou-nos o Sr. Presi
dente do Conselho, se entre nós existisse ... 

O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). Traduttore, tra
dittore. 

O SR. AFONSO CELSO. Por que tradittore? 
O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). V. Ex~ esta tra

duzindo livremente o que eu disse quanto à águia branca. 
O SR. AFoNso CELSO. Como a referência à águia branca não 

agrada V. Ex~, servir-me-ei de outra, que também é sua. Estou con
vencido de que os próprios tapuias velhos ... 

UM SR. SENADOR. As tapuias velhas. 
O SR. AFONSO CELSO. As tapuias velhas, se influíssem na política 

repudiariam igualmente a lei de 1840. Por conseguinte não tem 
razão o órgão conservador, quando por tal motivo censura o nobre 
Presidente do Conselho. Mas vamos à questão. 

Tem'os que o tipo das simpatias de S. Ex~, quanto à administração 
local, é o das monarquias da Europa. Não creio que o nobre Se
nador vá procurar o seu modelo nas instituições da Inglaterra. A 
administração local inglesa é peculiar às condições especialíssimas 
daquele País que se não encontram em nenhum outro. Aquela or
ganização só ali pode funcionar; adapta-se bem aos hábitos, à índole, 
aos recursos dos ingleses; para outros povos, porém, seria impossível. 
Portanto, é na Holanda, na Bélgica, na Itália, na França ou em 
Portugal que o nobre Senador acha o molde para a sua reforma 
administrativa. 
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Essas instituições são boas, não há negá-lo, são liberais, confiam 
de corporações eletivas e funcionários locais a gestão dos negócios, 
que interessam à Província, distrito, conselho, comuna etc.; mas eu 
devo lembrar ao nobre Senador que ainda assim são inferiores à 
concepção do Ato Adicional. Eu não conheço legislação nenhuma 
européia que estabeleça mais larga descentralização administrativa 
do que a patriótica lei de 12 de agosto de 1834 (Apoiados). Na
queles Países há efetivamente administração local, mas sob tutela 
e intervenção do poder central, que nela influi diretamente, ora pela 
nomeação dos presidentes das corporações eletivas, e dissolução 
destas, ora pela designação dos funcionários, por despesas obriga
tórias, que lhes impõem, mandando fazê-las por conta das circuns
crições territoriais respectivas, quando prontamente não as satisfa
zem, pelo direito de voto ou de aprovação, e outras cautelas cui
dadosamente tomadas. 

No regime do Ato Adicional não há nada disto. As Assembléias 
provinciais legislam exclusivamente sobre os negócios da província, 
e provêm sobre os municípios mediante proposta das Câmaras; não 
podem ser dissolvidas; algumas de suas deliberações não dependem 
de sanção; a respeito de outras o veto presidencial é simplesmente 
suspensivo. Na prática as coisas passam-se diferentemente, é certo, 
mas a prática é o abuso ou a conseqüência da ominosa lei de 1840, 
inconstitucional e reacionária. A teoria é excelente; o sistema muito 
preferível aos europeus lembrados. Portanto, sendo o nobre Presi
dente do Conselho conservador do Ato Adicional, não compreendo 
que pretenda fundir o seu projeto de reforma administrativa nos 
moldes que indicou. 

Sob este ponto de vista não seria progredir, mas retrogradar. Ora 
por lealdade, eu devo prevenir ao nobre Presidente do Conselho de 
que os liberais já nos não contentamos com o Ato Adicional, sem 
trambolho; queremos os seus desenvolvimentos lógicos, naturais, ne
cessários, imperiosamente exigidos pelo bem do País. 

Falo por mim, e alguns correligionários a quem tenho ouvido. 
O SR. DANTAS e CÂNDIDO DE OLIVEIRA. Por todos. 
O SR. AFONSO CELSO. Entendemos que os Presidentes e Vice

Presidentes das Províncias devem ser nomeados pelo Governo im
perial, mas dentre os nomes que cada uma eleger por intermédio 
de sua Assembléia (Apoiados). Não é possível que as Províncias 
continuem a ser administradas por indivíduos que as não conhecem, 
que nenhum interesse nelas têm, e as esquecem desde que são exone
rados; que muitas vezes aceitam o cargo para uma empreitada elei
toral, para mudar de clima, ter um meio de vida, ou simplesmente 
distraírem-se durante o intervalo das sessões legislativas (Apoiados). 
As nomeações hão de ser assim mais acertadas do que hoje se fazem, 
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e, em todo o caso, as Províncias queixar-se-ão de si quando errarem, 
e não do governo central, se forem infelizes (Apoiados). E preciso 
acabar também com a instabilidade das administrações provinciais, 
governando os Presidentes durante determinado prazo, salvo o caso 
de demissão por faltas graves, que cometerem e nos casos previstos 
pela lei. Há alguns anos seria admissível outra combinação (e nesse 
sentido formulei projeto) qual a de uma comissão executiva das 
Assembléias Provinciais, que colaborasse com os Presidentes na de
cisão dos negocws provinc1ms (Apoiados). Hoje não se satisfaz 
a opinião com isso, que aliás teria: o inconveniente dos conflitos 
suscitados entre o Presidente e os membros da comissão executiva. 
As Províncias já tiveram o direito de organizar lista para a nomeação 
de Vice-Presidentes, e nenhum mal daí veio: pouco mais conceder
se-lhes-á agora (Apoiados). 

Previno também ao nobre Presidente do Conselho de que nenhuma 
reforma administrativa satisfará aos liberais, pelo menos aos que pen
sam como eu, se não tiver por base o alargamento do voto. Conside
ramo-lo essencial. Poderes provinciais constituídos pelos eleitores do 
censo alto que possuímos, serão os representantes de algumas classes ... 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Apoiado; seriam uma embaçadela. 
O SR. AFoNso CELSO. . . . e para a direção dos negócios locais 

devem influir pelo sufrágio todos os brasileiros, que souberem ler 
e escrever. 

Pretende-se, Sr. Presidente, desacreditar estas idéias, dizendo-se 
que a Federação é incompatível com a forma monárquica, e uma 
coisa perigosa! Não descubro a incompatibilidade e nem o perigo, 
desde que a Federação seja bem organizada. 

O SR. DANTAS. E exatamente isso; não se deve ter medo da pa
lavra, mas sim do modo de organizar a Federação. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Pois eu não tenho medo, nem da pa
lavra, nem da coisa. 

O SR. AFoNso CELSO. A Federação que concilie perfeitamente os 
interesses gerais do Estado com os locais, que dando plena autono
mia às províncias e aos municípios, para que rejam os seus destinos 
~ desenvolvam-se na proporção dos seus recursos, que não afrouxe 
os laços de união, antes os fortaleça, não é um perigo, nem um mal, 
é mais que um bem - a salvação da integridade nacional (Apoiados). 

E ao organizar o Gabinete de 7 de junho de 1889, a descentrali
zação, com autonomia das Províncias e dos Municípios, constituía 
um dos itens prioritários do seu programa, não caminhando, era 
certo, para a FEDERAÇÃo, porque o país não estava ainda amadure
cido para este passo final, como de resto, logo o positivou a expe
riência republicana, em cuja tumultuada história o federalismo fin
dou pobre "ilusão gráfica", farsa legal, "coisa para inglês ver" ... 
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O "ALARGA_\1ENTO DO VOTO" 

A ELEIÇÃO DIRETA constituía apenas no programa do Partido Li
beral uma etapa, mais um "passo" em favor da VERDADEIRA DE
MOCRACIA - "governo do Povo e pelo Povo" - de modo que sua 
implantação não fez esmorecer a batalha pelo apuramento da VER
DADE ELEITORAL, exigindo alguns mais extremados se caminhasse, 
célere, para o SuFRÁGIO UNIVERSAL, a "bête noire" dos "saquaremas" 
puros e extremes e de alguns LUZIAS, medrosos de suas conseqüências. 

Conservando linha do meio termo, Afonso Celso manter-se-ia fiel 
ao equilíbrio costumeiro, achando cedo para o sufrágio universal, 
mas entendendo cabia ir além, lançando áncoras mais fundo, mani
festando seus pontos de vista em discurso de 11 de junho de 1885, 
falando a propósito do Projeto de Cotegipe - transformado na Lei 
3.340, de 15 de outubro de 1887 que alterava o processo de eleição 
para as Assembléias Provinciais e Câmaras de Vereadores: 

"Sou dos que pensam, Sr. Presidente, que nenhuma reforma da 
legislação eleitoral será profícua sem o alargamento do voto, quer 
se a considere com referência às Câmaras Municipais e Juízes de 
Paz somente, quer abrangendo as Assembléias Provinciais e as Câ
maras temporária e vitalícia. Enfileiro-me portanto, com aqueles 
que ao nobre Presidente do Conselho aprouve qualificar em um dos 
seus últimos discursos - liberais exagerados. 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE (Presidente do Conselho). Não disse 
exagerados - adiantados. 

O SR. AFONSO CELSO. Com o alistamento da lei de 9 de janeiro 
não há nem pode haver representação municipal, provincial ou 
nacional, mas sim representação de algumas classes, dentre as quais 
nem todas são as mais independentes do Governo (Apoiados). É 
um escárnio dizer-se que se rege pelo sistema representativo uma 
nação de 13 a 14 milhões de habitantes, que apenas conta 150.000 
eleitores; impera aí a oligarquia! Diante da massa geral da popula
ção, o eleitorado guarda a proporção de pouco mais de 1 para 100, 
o que, além de extremamente odioso, facilita a ação compressora 
da autoridade, que tente impor as urnas. 

0 SR. LEÃO VELOSO dá um aparte. 
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O SR. AFONSO CELSO. Nem se me objete, como o meu honrado 
amigo, que o pequeno número do eleitorado provém antes do vício 
fatal do povo brasileiro, o indiferentismo, e da dissidia dos Partidos 
do que dos estorvos postos pela lei ao alistamento. Concorrem essas 
coisas, é certo, para o mesquinho resultado conhecido, porém de 
modo pouco sensível, em escala mínima. O indiferentismo dos cida
dãos é contrabalançado pelo interesse dos chefes locais e dos can
didatos, que de bom grado prestam as diligências precisas para ob
terem o maior número de votos seguros (Apoiados). 

Quando à desídia dos Partidos, não é tamanha como pretende-se 
inculcar; eles não se esquecem de arregimentar seus combatentes, 
máxime quando se acham em oposição. Quem conhece o interior 
sabe que as deficiências do primeiro alistamento hão sido sucessi
vam'ente supridas nas posteriores revisões (Apoiados). 

O caráter nacional é naturalmente descuidoso, mas o interesse 
partidário é o reativo que com maior energia atua sobre o nosso 
organismo. Já disse alguém, e não sem propriedade, que a cabala 
é no Brasil a fada dos grandes milagres, restitui a fala aos mudos 
e faz correrem os paralíticos. A principal coisa do mal está na lei, 
esta na prova da renda por ela exigida, prova que nem todos podem 
comodamente exibir, embora reunindo requisitos mesmo superiores 
aos indispensáveis para o alistamento. Dado, porém, que da indife
rença pública se origine a insignificância do alistamento um dos 
meios de debelar tão perigosa enfermidade social é facilitá-lo a 
outras classes, torná-lo acessível ao maior número possível, em uma 
palavra - alargá-lo. 

Mas, alargá-lei até onde? Inquirir-se-á. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Até o su

frágio universal? 
O SR. AFoNso CELSO. Não, seguramente; não quero que chegue

mos a esse limite extremo. A lição da história ensina que o sufrágio 
universal não é obstáculo, senão instrumento do cesarismo, nessas 
épocas de prostração a que as nações como os homens estão sujeitos 
e quando dentre elas surge algum aventureiro audaz, que saiba ma
nejá-lo (Apoiado). 

Moderado nuns pontos, revelava-se avançado noutros, ao defen
der, por exemplo, o voto aos EsTRANGEIROS, embora limitado aos 
pleitos municipais e secundando a opinião de um Senador - de que 
se fazia mister estender o ius suffragii "pelo menos a quantos sou
bessem ler e escrever": 

"Eu aceito a idéia assim manifestada pelo nobre Senador em um 
aditamento, ou antes com uma declaração, pois suponho que as pa
lavras de S.Ex~, compreendem o que vou expor, isto é, que no 
tocante à eleição de Câmaras municipais sejam admitidos os pró-
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prios estrangeiros, desde que concorra quaisquer destas condições: 
terem constituído família brasileira, possuírem imóveis ou dirigirem 
estabelecimento industrial no País, e nele residem há algum tempo 
Vou assim além do que pretendem os nobres Senadores pela Bahia 
e Paraíba do Norte, na emenda que ofereceram e se S. Ex.as são 
exagerados, na opinião do ilustre Sr. Presidente do Conselho, o 
nobre Ministro vai talvez abrir-me praça entre os anarquistas! Não 
ignoro, Sr. Presidente, que o princípio a que me refiro, já adotado por 
nações nossas vizinhas, encontre resistências, mas não as reputo justas, 
nem fundadas. A municipalidade é a administração local; é a direção 
dos negócios peculiares às pequenas circunscrições territoriais, e 
quem mais apto para exercê-la do que aqueles que aí possuem, aí 
trabalham e mantêm família que estremecem? Por que excluir do 
Governo local o estrangeiro, se por um lado concorrendo para au
mento da fortuna pública, por outro têm interesse imediato em que 
o País prospere, para que a sua propriedade suba de valor, o tra
balho seja melhor remunerado e a prole mais feliz? 

Há uma escola que proclama por toda a parte a necessidade de 
introduzir sangue novo nas veias nacionais a fim de avigorar-se a 
nossa vitalidade entendendo que para isso não serão demasiados 
quaisquer sacrifícios. Pois bem; por que esperar o que nos possa 
trazer a imigração, e não aproveitar logo para essa transfusão o 
sangue dos que já se acham entre nós? 

Estará viciado? Certo, algum, e em quantidade não pequena, ca
receria de depurativos; mas, por felicidade nossa a colônia estran
geira domiciliada no Império é em sua maioria merecedora de toda 
a nossa estima e digna de confraternização conosco (Apoiados). 

Sr. Presidente eu costumo, sempre que se me oferece ensejo, 
visitar os estabelecimentos literários, e de beneficência e caridade, 
assim como as associações religiosas, que existem nesta capital; leio 
com a mais viva curiosidade e interesse todos os relatórios, estatís
ticas e balanços que me enviam. Nessas visitas e na leitura assídua 
a que me entrego, acode-me uma reflexão, que vou externar. Os 
estabelecimentos e associações a que aludo (e os há igualmente im
portantes nas Províncias) prosperam de ano para ano; sem embargo 
de despesas avultadas, seus patrimônios crescem, a com eles os be
nefícios que derramam (Apoiados). Fazem honra tais instituições 
não só aos que as fundaram e sustentam como ao país em que fun
cionam (Apoiados). Ora, examine-se o pessoal diretor, e reconhe
cer-se-á que quase todo ele compõe-se de indivíduos que não abri
ram os olhos entre nós, e pertencem a outras nacionalidades. A 
reflexão que me vem ao espírito, quando considero estes fatos é a 
seguinte; se estes homens governam tão acertadamente as suas bi
bliotecas, os seus institutos, associações e hospitais, algum bem ne-
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cessariam!ente fariam se os admitíssemos a participar conosco do Go
verno das municipalidades, que é o da rua por onde transitam das 
fontes e mercados em que se abastecem, da escola que seus filhos 
freqüentam, da igreja que ministra-lhe os socorros espirituais, e do 
cemitério em que descansarão ao lado dos entes que mais amaram. 

Dir-me-ão talvez - são hóspedes, a quem se deve todo o aga
salho, garantia e proteção mas não entregar a direção da casa. :S 
mister distinguir: o estrangeiro nas condições que imagino não é 
simplesmente um hóspede que se acolhe ao nosso lar; mas um hós
pede que produz e acumula, desenvolvendo e aumentando os re
cursos do País! 

E retrucando às críticas de Cotegipe, voltava à carga em discurso 
de 16 de junho de 1886: 

"O SR. AFoNso CELSO. Diz que, observando o Sr. Presidente do 
Conselho estar o voto uninominal geralmente condenado, inquiriu 
ontem por que motivo procurava-se embaraçar a passagem do pro
jeto, que substitui esse sistema eleitoral por outro mais eficaz. S. Exl!
fez injustiça às intenções do orador e dos que o acompanham sus
tentando o aditivo que ofereceu ao projeto; ninguém quer pôr 
estorvos à sua adoção, mas tão-somente completá-lo e melhorá-lo. 

E à pergunta do nobre Presidente do Conselho pudera responder 
com outra pergunta: por que razão não se aproveitará a discussão 
do projeto que reforma a eleição das Câmaras municipais para re
formar-se também a instituição, medida que o governo proclamou 
necessária e urgente? As razões aduzidas contra o aditivo são im
procedentes e a muitos (não ao orador) poderiam parecer meros 
pretextos para protrair-se a realização de uma idéia a que aparente
mente se rende homenagem: mas no fundo se teme e se repele. 

Vai examiná-las rapidamente. 
A discussão adiantada, é a 3l!- na qual se pode bem examinar, 

artigo por artigo, as disposições do aditivo. Compreenderia o orador 
esta razão e a aceitaria se se tratasse de assunto novo, desconhecido, 
e sobre o qual não houvesse trabalho sério e meditado. Mas a re
forma das municipalidades é matéria de longos anos estudada e de
batida; não há Senador que não tenha sobre ela opinião formada, 
juízo feito. 

Ora, se a isto acresce a existência de um projeto bem elaborado, 
qual o aditivo, cuja origem não pode ser suspeita, antes mui sim
pática e autorizada para o Governo, pois já o disse, é obra do 
muito ilustre Deputado pelo Município neutro, líder do gabinete 
na outra Câmara, se contra este projeto não se formula uma só ob
jeção, parece que a razão alegada não tem muito valor. Entretanto, 
se o que deseja o nobre Presidente do Conselho é um debate largo 
e minucioso, há para isso recurso no regimento da casa; volte o 
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projeto com o aditivo à comissão e ela que o exam'ine, refunda, 
emende, para ser então amplamente discutido. Repudiá-lo assim 
in limine, sem dar-se o motivo, sem apontar-lhe os senões, ou as 
deficiências, não é muito regular. 

Demorará isso a reforma, diz-se. Mas que importa se com essa 
demora pode-se produzir obra mais completa e mais perfeita? O nobre 
Presidente do Conselho quer que a reforma das Câmaras municipais, 
venha da outra Câmara, por ser isso mais conforme à índole do 
sistema. O orador muito aplaude os escrúpulos que assim manifesta 
o nobre Presidente do Conselho, acerca das prerrogativas da Câmara 
dos Deputados que revelam uma modificação de seu ilustrado es
pírito, no bom, no verdadeiro sentido. Iguais escrúpulos não parecia 
ter S. Ex;;t, quando pretendeu restringir o direito de interpelação, 
importante conquista do princípio democrático, sustentando que o 
Governo não era obrigado a declarar os motivos por que não respon
desse a qualquer questão de interesse público, a ele posta por esse 
meio parlamentar. Não os teve também há poucos dias, pondo em 
dúvida o direito de exigir o poder legislativo os motivos de demissão 
dos empregados públicos; como se não tivesse ele o de fiscalização, 
o de acusar os Ministros e de adotar medidas que limitem e restrin
jam o exercício da atribuição de despedir funcionários! 

Aplaude, pois, essa modificação no modo de pensar do nobre 
Ministro, e nem duvida reconhecer que melhor seria que a reforma se 
iniciasse na outra Câmara e de lá viesse. Mas se não vem, se não 
pode vir este ano, porque o tempo das sessões não chega para pre
parar os orçamentos e a reforma é urgente, por que não começar 
a discussão no Senado? Não há matéria importante na ordem do 
dia; consomem-se dias e dias a falar sobre requerimentos e a rejei
tar projetos velhos e imprestáveis. Por que, pois, não adiantar algu
ma coisa, para satisfazer-se uma necessidade muito maior e mais 
imperiosa do que mudar o sistema de eleições das Câmaras muni
cipais? As prerrogativas da Câmara não sofrem com isso. Acerca 
do assunto a competência do Senado é igual à sua; pode iniciá-lo. 
Nem excede o Senado a esfera de suas funções; ele não cria o mo
vimento, apenas não o contraria; a ele obedece, porque é legítimo, 
vem da opinião pública, como a própria fala do trono reconheceu. 
Há na Câmara projeto idêntico, notou ainda o nobre Presidente do 
Conselho, e não é conveniente que nos ocupemos do mesmo objeto. 
Há ali não um, mas muitos projetos de reforma municipal, que não 
têm andamento. E nem se atina com a inconveniência de tratar o 
Senado de fazer alguma coisa a esse respeito. 

Veio também à baila a cansada questão da constitucionalidade 
do alargamento do voto. Esta questão de constitucionalidade a res
peito do voto está prejulgada desde que a lei de 9 de janeiro foi 
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adotada por uma legislatura ordinária. E se pudesse prevalecer, 
então nem o simples projeto da comissão especial podia ser apro
vado, porque essa exceção de inconstitucionalidade em rigor também 
a ele se aplica. O nobre Presidente do Conselho combateu com uma 
certa vivacidade a idéia da admissão dos estrangeiros nas eleições 
municipais. O orador previu e crê que combateu antecipadamente 
todas estas objeções levantadas pelo nobre Ministro. Não reproduzirá 
agora a sua argumentação, porque, di-lo-á mais uma vez, o seu pro
pósito não é, nunca foi, impedir a passagem do projeto. Bem sabia 
que a idéia encontraria resistências, e tanto que não formulou 
emendas. Quis agitar a questão para que vá calando no espírito 
público, pois julga essa medida necessária e vantajosa. Ela há de 
triunfar. O que admrirou-o foi que o nobre Presidente do Conselho 
exagerasse, para impugná-las, as suas opiniões. Onde viu S. Ex~ 
que o orador pretende entregar este País aos estrangeiros? Donde 
concluiu o nobre Senador por Pernambuco que deseja alguém con
verter o Brasil em feitoria de alguma companhia do Alto-Douro? 
Estas frases podem produzir efeito lá fora; no recinto do Senado não. 

O orador não quer entregar o Governo do País a estrangeiros; 
tem tanto patriotismo como os nobres Ministros. O que acha útil e 
justo é que chamemos a participar na administração local, que não 
é política, todos os que na localidade têm família, propriedade, in
teresses radicais, enfim, porque esses hão de promover o desenvol
vimento e prosperidade da cidade ou vila em que residam. Se o 
orador quisesse responder ao pé da letra, exagerando, os que o com
batem neste ponto, poderia dizer que inspiram-se em um pensamento 
que pode ser nobre e louvável, mas não fará jamais a felicidade de 
nenhum País - o nativismo excessivo. O orador deve declarar que 
o projeto do ilustrado Sr. Ferreira Viana, aliás em tudo digno da 
ilustração superior desse distinto Deputado, não satisfaz todas as 
suas aspirações acerca da reforma municipal. 

Tem a esse respeito opinião já manifestada em um trabalho que 
publicou e do qual lerá um tópico. 

Falava do Ato Adicional, e disse: "Cumpre reformá-lo também 
na parte relativa às Câmaras Municipais. Ê preciso, porém, não 
esquecer que a nova lei deve limitar-se aos princípios gerais da reor
ganização das municipalidades, no que concernir aos interesses de 
ordem mais elevado que aí possam estar em jogo, a fim de salva
guardá-los. Quanto ao mais, pertence às Assembléias provinciais, 
que o regularão conforme as circunstâncias especiais de cada loca
lidade, evitando o vício capital da instituição de hoje, a uniformi
dade, verdadeiro absurdo em um País vastíssimo, e onde as condi
ções variam de província a província e de mumc1p10 a município, 
como varia o clima, o solo, as produções naturais. 
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Ainda aqui repetirei que é mister não comprometer pela exageração 
um bom princípio. Se a emancipação do município é uma idéia fe
cunda, ela não deve ir ao ponto de permitir-lhe a liberdade de preju
dicar os interesses da Província e do Estado, descurando dos seus pró
prios, abandonando os que lhe forem peculiares. Este inconveniente, 
remove-se facilmente por meio da designação de despesas obrigatórias 
a que as Câmaras municipais devam necessariamente ocorrer para 
benefício dos seus jurisdicionados, destinando-lhes recursos suficientes, 
sob pena de mandá-las a autoridade superior incluir ao orçamento 
e fazê-las por conta da municipalidade. :É o sistema adotado pela 
lei belga, e que o projeto de 1869, do Conselheiro Paulino de Sousa 
procurou aplicar entre nós. Outra idéia de grande vantagem que 
convém desde logo consagrar, é a das associações municipais ( con
sórcios na Itália), consentindo-se assim que as Câmaras possam 
combinar entre si um regime comum, para satisfação de qualquer 
necessidade ou preenchimento de algum fim de utilidade também 
comum, que exceda aos recursos de cada um isoladamente. Na or
ganização do município neutro a ação dos poderes gerais e tão com
pleta como a das Assembléias Provinciais sobre as respectivas Câ
maras, e ainda que deva ser peculiar as condições especiais: da 
Corte, poderão ficar nela plantados os bons princípios, que as 
Assembléias Provinciais não deixarão de aplicar, como for pos
sível, nas localidades para que houverem de legislar. O projeto 
apresentado pelo Conselheiro Paulino de Sousa em 1869 oferece 
um tipo adotável para a organização das paróquias, exceto quando 
inclui nos conselhos de fábricas um elemento estranho à eletividade 
que deve ser o princípio sempre dominante; seis proprietários das 
paróquias designados, três pelo ordinário e três pelo prefeito. Eu os 
admitiria, mas por eleição popular que recaísse sobre a classe. Al
gumas idéias úteis contempla o projeto, acerca da municipalidade 
propriamente dita, e que podem ser aceitas; mas são para mim de
feitos capitais a existência de um prefeito, nomeado pelo Governo 
e ao qual confere o executivo municipal, anulando assim completa
mente a Câmara e a dependência da aprovação do Governo para 
que sejam executadas as resoluções dela, o que conserva-as sob a 
coação em que vivem. O executor das deliberações da Câmara deve 
ser a própria Câmara, por si, ou por delegado seu, ou ainda por 
seu Presidente expressamente eleito pelos municípios. Tudo o qu 
não for isso é desvirtuar a instituição. 

A aprovação do Governo para que suas deliberações se tornem 
efetivas importa nulificá-la; o Governo converte-se dessa arte em 
verdadeiro administrador do município, como atualmente é. Tenha 
ele o direito de impedir que a Câmara abuse, em detrimento do 
Estado; é quanto basta e nem outra coisa pode competir-lhe. 

118 



Não modificou ainda as suas opmwes; pensa hoje, como pensava 
então. Organize a Assembléia-Geral a Câmara Municipal da Corte; 
dê-lhe independência e recursos suficientes para desempenhar a sua 
missão. Esse será o tipo do qual as Assembléias Provinciais pro
curarão aproximar-se, se for perfeito, organizando as Câmaras dos 
respectivos municípios, conforme as circunstâncias especiais de cada 
um. Mas o projeto do Sr. Ferreira Viana é já um grande progresso, 
e julgou o orador que sob o domínio de uma situação conservadora 
não poderia o partido adverso esperar mais do que concedia um dos 
seus homens mais ilustres e mais distintos. Por isso apresentou-o, 
acreditando facilitar assim a reforma de que o Governo declara-se 
adepto. 

Reconhece, porém que se enganou: o que muitos concluíram do 
discurso ontem proferido pelo honrado Presidente do Conselho, é que 
o governo não quer sinceramente restaurar a autonomia municipal, 
e que as Cârnaras continuarão a ser meras dependências das secre
tarias do Império e das Presidências das Províncias. É deplorável 
isto ... mas caiba a cada qual a responsahilidade que tiver." 
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A GUERRA DO PARAGUAI 

I. O COMANDO DAS OPERAÇõES 

EMPENHADO, COMO DIZIA, em "acabar honrosamente a guerra com o 
Paraguai", Zacarias, Chefe do Gabinete de 3 de agosto de 1866, 
iria, logo após assumir o Governo, enfrentar séria crise - o co
mando das operações bélicas no Prata - agravado com o licencia
mento de Osório, o grande herói de Tuiuti - problema superado 
com a escolha de Caxias, cuja espada, "não conhecendo partidos", 
seria posta a serviço do país, nada obstante estivessem no poder 
os adversários liberais. 

A convocação do ilustre militar, figura de prol do Partido Conser
vador, daria margem, recorde-se, a muita exploração de natureza 
política, estuando no Parlamento os ecos dos inconformismos "lu
zias" e, para esclarecer a opinião e o Congresso, Afonso Celso, Mi
nistro da Marinha, ocupava a tribuna da Câmara na sessão de 25 de 
junho de 1867, dando a "versão oficial" das mudanças verificadas na 
direção da luta. 

"O SR. MINISTRO DA MARINHA. Direi francamente à Câmara o 
que houve a respeito das nomeações dos Srs. Marquês de Caxias e 
Joaquim José Inácio, e da exoneração do Sr. Visconde Tamandaré, 
sobre as quais o Sr. Deputado exigiu informações. A 31 de agosto do 
ano passado, o Sr. Visconde de Tamandaré dirigiu-me uma confiden
cial em que me comunicava que no dia seguinte ele, de combinação 
com o 2<? corpo de Exército ao mando do Sr. Visconde de Porto
Alegre, começaria importantes operações sobre Curuzu, Curupaiti e 
Humaitá. S. Ex~ julgava tão seguro, tão infalível o resultado dessas 
operações, que na mesma carta pedia-me que lhe concedesse a sua 
demissão, ou pelo menos licença para vir à Corte, não só para tratar 
da sua saúde, seriamente comprometida por dois anos de campanha, 
como ainda prestar ao Governo informações importantes, informa
ções que S. Ex~. não se animava a confiar do papel, sobre o modo 
como devíamos manter a paz e firmar nossas relações com o Pa
raguai. 

O recebimento dessa carta, Sr. Presidente, precedeu poucos dias 
à notícia da brilhante tomada de Curuzu. O Governo julgou conve
niente adiar a solução do pedido do Sr. Visconde de Tamandaré, 
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até saber o resultado do ataque de Curupaiti que imediatamente devia 
seguir-se-lhe. A Câmara sabe que, infelizmente, quando aguardáva
mos a nova de uma segunda e mais importante vitória, chegou-nos 
a do sangüinolento, mas glorioso contraste de Curupaiti. E essa no
tícia foi acompanhada de outra de conseqüências talvez mais gra
ves. Entre alguns chefes brasileiros não reinavam a harmonia e o 
acordo indispensáveis para poderem tirar desforra do inimigo que 
ali, pela primeira vez, depois que tivera diante de si forças regula
res, alcançou vantagem sobre os brasileiros (Apoiados). A situação 
era grave. O Ministério reuniu-se para deliberar, com exceção do 
honrado Sr. Barão de Uruguaiana, de saudosa memória, por estar en
fermo e de cama. Entendemos que, antes de tudo, duas providências 
cumpria tomar: a H, dar unidade de comando às forças brasileiras; 
a 2i'.l, nomear um general, que por sua posição, por seu prestígio 
pudesse chamar todos os chefes brasileiros a um acordo, e a todos 
impusesse disciplina e subordinação, sem excitar ciúmes nem riva
lidades. Lembramo-nos do nobre Marquês de Caxias, que incon
testavelmente reunia todas as condições desejáveis. Dois de nossos 
colegas, os Srs. Ministros da Agricultura (Souza Dantas) e da Jus
tiça (Martim Francisco) foram encarregados de comunicar esta deli
beração ao Sr. Ministro da Guerra (Ferraz). S. Exi'.l, informado do 
ocorrido, declarou que não concordava na nomeação do Sr. Marquês 
de Caxias, mas que, achando-se em unidade, visto que todos os seus 
colegas a julgavam necessária, não nos serviria de embaraço, e to
mava a única resolução digna de si, dando a sua demissão. Assim 
sucedeu, e então o Sr. Ministro da Guerra foi convidar o Sr. Mar
quês de Caxias para assumir o comando das forças brasileiras no 
Paraguai. S. Exi'.l declarou estar à disposição do Governo: nenhuma 
exigência fez, nenhuma condição impôs, sendo não só absoluta
mente inexato tudo quanto referiram ao nobre Deputado a tal res
peito, como impossível de dar-se porque o nobre Deputado por 
Minas não pode contestar que o ilustre General e os Ministros são, 
primeiro que tudo, homens de dignidade (Muitos apoiados). Todos 
os boatos que correram a tal respeito são falsos, repito; o Governo 
exigiu o concurso da valente espada do Sr. Marquês de Caxias para 
a guerra de honra em que o país se acha empenhado; e ele, brasi
leiro e soldado, não hesitou em desembainhá-Ia! Nada mais houve 
(Apoiados). 

O contraste de Curupaiti impunha aos exércitos aliados um certo 
período de inatividade, porque seria imprudente assumir de novo a 
ofensiva antes de receberem reforços. Julgou então o Governo que 
podia conceder ao Sr. Visconde de Tamandaré a permissão que pediu 
para vir à Corte, e para isso o autorizei, recomendando-lhe que pas
sasse o comando da esquadra ao Sr. Barão do Amazonas. Não po-
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dendo, porém, ter lugar essa substituição, pelo mau estado de saúde 
do ilustre vencedor de Riachuelo, o Sr. Visconde continuou no co
mando, e pediu que se lhe designasse um outro sucessor. Foi então 
nomeado interinamente o Sr. Vice-Almirante Joaquim José Inácio. 
Recolheu-se a esta Corte o Sr. Visconde, e instando aqui pela sua 
exoneração, como o fizera já de Montevidéu, eu lha concedi, mesmo 
porque a nomeação do Sr. Caxias, patente superior à do Vice-Almi
rante, tinha de influir sobre a posição deste, que até então a tivera 
eminente nos exércitos aliados. 

Assim, Sr. Presidente, o Sr. Visconde de Tamandaré não foi de
mitido, mas a instâncias suas, e por motivos que lhe são honrosos, 
dispensado da comissão que lhe fora confiada; e a sua promoção ao 
primeiro posto da Armada, que para o nobre Deputado por Minas 
Gerais nada significa, foi a recompensa dos importantes serviços que 
prestou ao País durante todo o tempo que comandou a esquadra. 
É inexato que o Governo desaprovasse o seu procedimento, ao con
trário; o Governo entende que o bravo Almirante esteve sempre 
na altura dos acontecimentos, e fez tudo quanto podia fazer a bem do 
seu país (Apoiados). É cedo ainda para apreciar os atos do Sr. 
Visconde de Tamandaré; é cedo ainda principalmente para que um 
Ministro possa julgá-los desta cadeira; mas a história há de fazer 
justiça ao comandante da esquadra brasileira na Guerra do Paraguai, 
e então reconhecer-se-á que naquilo mesmo de que mais o acusa 
S. Ex~ soube mostrar-se sempre General consumado e brasileiro 
animado do mais ardente patriotismo (Muitos apoiados). 

Concedida a demissão do Almirante, teve a efetividade do co
mando o não menos bravo Conselheiro Joaquim José Inácio, que 
na parte relativa aos planos de campanha e operações de guerra está 
subordinado ao comando-superior do Sr. Marquês de Caxias. O no
bre Deputado teve a bondade de prevenir-nos de que no Quartel
General do comando-em-chefe das nossas forças, assim como na 
capitania da esquadra, se faz política brasileira, e como prova citou 
uma ordlm do dia e um ofício do Vice-Almirante, dirigido ao Sr. 
Marquês de Caxias. Senhores, como político eu não posso ser aver
bado de parcial em favor desses Generais, que são meus adversários; 
mas, em abono da verdade, eu devo declarar solenemente que em 
nenhum de seus atos se pode descobrir o menor vislumbre de es
pírito partidário. O que estes atos revelam de um modo incontestá
vel, é a dedicação extrema de dois brasileiros distintos, que se es
forçam para levar ao cabo a árdua missão que lhes foi confiada 
(Apoiados). Política brasileira no exército e na esquadra! Há sim 
uma política ali; mas é a que tem por símbolo a bandeira nacional, e 
por alvo de suas aspirações lavar a nódoa dessa bandeira, ou cair 
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abraçada com ela! (Muito bem). E que outra houvesse, o que julgo 
impossível; que outra houvesse, declaro perante o País eu não retira
ria aos Generais a minha confiança, não deixaria de prestar-lhes 
todo o meu apoio e auxílio enquanto bem dirigissem os negócios da 
guerra (Apoiados). Aplaudiria os seus triunfos, exultaria com eles! 
(Apoiados). Era esta a minha obrigação como brasileiro; depois, no 
remanso da paz, eu os combateria ao lado dos meus amigos, ao lado 
do nobre Deputado, com tanto maior energia e convicção, quanta 
fosse a sincera lealdade com que os houvesse coadjuvado (Muitos 
apoiados; muito bem, muito bem). 

Mas, Sr. Presidente, aqui está o documento a que se referiu o 
nobre Deputado; aqui está a ordem do dia 20 de fevereiro do cor
rente ano; eu vou lê-la à Câmara para mostrar que o nobre Depu
tado foi iludido pelos seus informantes: "Comando-em-chefe da força 
naval do Brasil em operações contra o Governo do Paraguai -
Bordo do vapor Princesa, em frente ao Curuzu, 20 de fevereiro de 
1867. - Ordem do dia n9 39 - Camaradas! Há hoje dois anos 
que a bandeira brasileira, coberta de glória e de bênçãos de um 
povo, que lhe devia em grande parte sua liberdade, tremulava ao 
lado da oriental sobre as ameias da opulenta Montevidéu, dando 
notícia ao mundo de haverem duas grandes nações esquecido suas 
mútuas queixas, e dado as mãos para cimentar a paz e os princípios 
de boa vizinhança, unicamente capazes de desenvolverem os imen
sos recursos de que a natureza dotara seus férteis países, íeis des
cansar no seio de vossas famílias e colher o fruto delicioso de vossas 
fadigas e prestantes serviços. J ano estava prestes a fechar as portas 
de seu templo, quando um déspota sanhudo, indigno do século de 
luz, em que foi dado à vida, novo Átila, desprende suas hordas 
selvagens, e lança-as de improviso sobre a inerme província de Mato 
Grosso, que leva a ferro e fogo, exterminando seus pacíficos mora
dores, surpreendidos no seio da mais profunda paz, e confiados na 
segurança que lhes devia ela trazer. Navios mercantes nossos, nave
gando sob a fé dos tratados, foram traiçoeiramente tomados, e seus 
tripulantes e passageiros reduzidos à escravidão mais terrível ainda 
do que a que aos cativos cristãos davam os corsários de Barba
Roxa e Argel. Os gemidos de tantos nossos concidadãos apressas 
chegaram aos ouvidos do Imperador, e repercutiram no coração de 
todos os brasileiros - Vingança! - Eis o grito que parte do equa
dor e ecoa nas campinas de São Pedro. - Vingança! - eis o pen
samento de todos aqueles em cujo seio palpita um coração no solo 
abençoado do Cruzeiro, e a vingança e o patriotismo produziram 
famosos exércitos, que aí estão acampados juntos a nós, e esta bela 
esquadra, que só espera uma palavra para reduzir a um montão de 
ruínas os bastiões inimigos, que sua artilharia quase ja avassala. Mui-
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to tendes feito nestes dois anos homens do mar do Brasil; digam Ria
chuelo, Cuevas, Mercedes, Itapiru, Curuzu, Curupaiti. Muito, porém, 
resta ainda a fazer, até que a haste da bandeira auriverde, desse sím
bolo sagrado da nacionalidade de um povo livre e civilizado encostada 
ao antro da fera da Assunção, prostre o infame Jesuíta, digno dis
cípulo dos Torquemadas, e dê aos selvagens, que adoram nele o Baal 
dos falsos sacerdotes, uma pátria, uma lei e uma grei de homens, 
que são servos da gleba. Coragem, pois, esqueçam moléstias e traba
lhos; e avante a Assunção. Viva o Imperador! Viva! Viva. - Joa
quim José Inácio, Comandante-em-Chefe Interino." 

A Câmara vê; não há aqui uma palavra sobre o convênio do dia 
20 de fevereiro de 1865 (Apoiados). O Vice-Almirante congratula
se com a Esquadra pela paz que nesse dia firmou-se com a Repúbli
ca Oriental; congratula-se pela cessação das hostilidades, e exorta-a 
a que continue com denodo na cruzada de honra a que se acha em
penhada (Muitos apoiados). Não se refere ao modo como essa paz 
se firmou, aplaude o fato como o aplaudiram todos os brasileiros, 
sem indagar das condições em que ele se realizou (Apoiados). 

Quanto aos ofícios em que o Vice-Almirante dirige palavras de 
cortesia ao comandante-em-chefe, e ao que se refere à marte de um 
General inimigo, eu direi ao nobre Deputado que é isso uma questão 
de estilo, e que o Governo nada tem com os traços e figuras que o 
Vice-Almirante sói empregar nos seus escritos (Apoiados). 

Mas, perguntou o nobre Deputado, porque não avança a esquadra? 
O que faz ela? A esquadra, senhores, desempenha com honra e pro
veito para o País sua missão; a esquadra cumpre o seu dever (Apoia
dos); seu valente chefe tem prestado já relevantes serviços (Apoia
dos); tem conquistado já dias de glória no posto que ocupa; os 
combates de 8 de janeiro, 2 de fevereiro e 29 de maio são dignos 
da Marinha brasileira (Apoiados). Eles são prenúncio infalível de 
feitos mais importantes. A esquadra não avança, porque não chegou 
ainda a hora das operações decisivas. Quando essa hora soar, ela 
há de subir e, zombando de todos os obstáculos, mostrar-se-á a mes
ma esquadra de Riachuelo, de Mercedes e Cuevas, que afronta os 
torpedos, que rompe estacadas sob a metralha, e bate-se impávida 
e serena a tiro de pistola das fortalezas inimigas! (Apoiados, muito 
bem). Atacar por si só, sem o concurso de exército, as fortalezas de 
Curupaiti e Humaitá seria correr à perda infalível de grande parte 
de seus navios e guarnição, sem vantagens correspondentes. E onde 
iria ela, se escapasse incólume aos perigos imensos e desconhecidos 
que a esperam no leito e sobre as barrancas do rio? O que faria 
diante de Assunção sem víveres, sem munição, sem combustível? 
Seria o ludíbrio dos nossos inimigos! (Apoiados). 
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Ah! senhores, é preciso fazer mais justiça à nossa valente esqua
dra! A ela pode-se aplicar o que disse um escritor distinto, a respeito 
do exército francês na guerra da Criméia: "Terão outros mostrado o 
mesmo ardor heróico, a mesma impetuosa bravura, mas ninguém le
vou mais longe o estoicismo, a coragem e o desprezo da morte nesta 
luta igualmente gloriosa contra o inimigo, as privações e os sofri
mentos de todo o gênero!" (Apoiados. Muito bem; muito bem). 

(O orador é cumprimentado e felicitado.) 

11. A RETAGUARDA 

Passada a euforia dos primeiros momentos, logo se patentearia a 
contundente realidade de que o Império - como, de resto, o adivi
nhara a visão aguda de Olinda - não estava preparado para respon
der ao desafio de Solano Lopez, imperioso, assim, "improvisar" re
cursos de última hora, a grande tarefa do Gabinete de Zacarias, es
pecialmente do Ministro da Marinha, sobre cujos ombros pesava a 
carga mais relevante na marcha das operações bélicas. Vivendo o 
país quadra de exigências excepcionais, compreende-se não pudesse 
Afonso Celso ficar adstrito às normas da rotina administrativa, sobre
tudo no tocante à aquisição do material imprescindível, alvo assim 
de censuras e críticas da oposição, não apenas de parte dos conser
vadores mas, também, dos próprios liberais - Martinho de Campos, 
Cristiano Otoni, Tavares Bastos e outros -, cujas investidas procura
ria neutralizar em reiterados pronunciamentos, a modos de "pára
raios" e porta-voz oficial do Gabinete. 

Ocupando a tribuna na sessão de 13 de junho de 1867, assim 
falava o titular da Pasta: 

"Sr. Presidente, resolvi não envolver-me este ano em discussões 
políticas, mas farei uma exceção a esse meu propósito para dizer 
poucas palavras em resposta a algumas das proposições emitidas 
pelo nobre Deputado que acaba de sentar-se, no final do seu dis
curso. O ilustrado Deputado qualificou de facção o partido a que 
estou ligado: na opinião de S. Ex1!- poucos são os liberais que, não 
desiludidos ainda, acompanham e aderem à situação. Eu pergunta
rei a S. Ex1!- em nome de quem assim se pronuncia? Será em nome 
do partido liberal de nossa Província? Contesto ao nobre Depu
tado o direito de fazê-lo, porque - posso dizê-lo com ufania -
meus correligionários não me retiraram sua confiança, o partido 
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liberal de Minas continua a honrar-me com o seu apoio, porque 
sabe que tem e terá sermpre em mim um sectário fiel de seus prin
cípios (Apoiados da maioria da deputação mineira). Meus com
provincianos não me consideram membro de uma facção; mas repre
sentante, fraco embora, porém sincero e leal, do grande partido, a 
que sempre pertenci, e a cujos legítimos interesses tenho constante
mente prestado o pequeno concurso de meus serviços (Apoiados da 
maioria da deputação mineira). 

(Há diversos apartes.) 
Do juízo do nobre Deputado apelo para o de meus patrícios, para 

o de seus próprios eleitores, assim como para o dos comitentes do 
honrado Deputado pelo 39 Distrito, que me interrompeu com o seu 
aparte; eles que decidam se sou eu que represento uma facção. 

Poderia, se quisesse, apresentar as mais lisonjeiras provas da con
fiança e apoio com que me favorecem, animando-me assim a prosse
guir na linha de conduta que me tenho traçado, por estar convencido 
de que por esse modo consulto os verdadeiros interesses do meu País 
(Apoiados). 

Forte com tal apoio, que é o da imensa maioria da minha Provín
cia, eu poderia dizer, com toda a razão, que facciosos são aqueles que 
nos acontecimentos políticos dos últimos anos procuram, debalde, 
motivos que expliquem seu contraditório procedimento (Apoiados e 
não-apoiados). 

Sr. Presidente, o nobre Deputado disse uma verdade; não é por 
meio de nomeações e demissões de autoridades policiais ou de ofi
ciais da Guarda Nacional que há de mostrar-se unida e compacta 
a grande maioria que sustenta o Gabinete nesta casa. Não; o que 
há de mantê-la, a despeito de todos os esforços da ilustre oposição, 
é a identidade de vistas em que nos achamos; é a sinceridade com que 
o Governo procura realizar os princípios liberais, é a observância 
fiel do programa de 1864, que tão aplaudido foi aqui pelo nobre 
Deputado (Muitos apoiados). O que há de manter a maioria inteli
gente e dedicada, que nos apóia, é o bem do País que procuramos 
promover (Apoiados) ocorrendo às grandes necessidades do presen
te e preparando-lhe um melhor futuro (Apoiado); os laços que nos 
prendem reciprocamente são as idéias, que comungamos, e essas não 
se desatam facilmente (Apoiados). 

(Há diversos apartes.) 
A mobilização da Guarda Nacional de que fala o meu colega, o 

Sr. Ministro da Guerra, é a da lei, nem pudera ser outra, e debalde que
reis fazer dela o vosso cavalo de batalha. O que pretendemos não é 
militarizar o País nem vexar mais a Guarda N acionai, mas simples
mente, de acordo com as disposições vigentes, aproveitar melhor os 
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recursos que a milícia cívica pode oferecer no momento do perigo 
(Apoiados; muito bem). 

Entrando agora na matéria do requerimento do nobre Deputado, 
ocupar-me-ei, em primeiro lugar, com os aditamentos que S. Exf!. 
hoje lhe fez. O nobre Deputado compreende certamente que eu não 
posso dar-lhe, de momento, sem estar prevenido, explicações comple
tas a respeito de todos os pontos de que se ocupou. Se, pois, não 
o satisfizer, voltarei a eles em qualquer outra ocasião. Disse o nobre 
Deputado que o Governo não devia exigir das Províncias do norte 
maiores reforços para o Exército do que da de Minas Gerais. Neste 
ponto estou de inteiro acordo com S. Exf!.; a nossa Província, tanto 
ou mais do que qualquer outra, porque é a mais populosa, devia 
concorrer com o imposto de sangue para a guerra atual. Nem outro 
foi jamais o pensamento do Governo; as recomendações, as ordens 
que expediu para o Norte, foram também expedidas para Minas; 
não se fez exceção alguma, e se porventura não produziram aí os 
mesmos resultados, as razões são bem conhecidas ... 

O SR. MARTINHO CAMPOS. Eu não as conheço. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. V. Exf!. não as ignora, e sabe tam

bém que não estava ao alcance do Governo removê-las. A guerra, 
Sr. Presidente, como disse o nobre Deputado, não é só da Bahia; a 
guerra é nacional (apoiados) ; mas não é possível desconhecer que 
esta Província distinguiu-se entre suas irmãs pelos imensos sacrifí
cios que tem feito a bem da causa do país (Muitos apoiados). 

Eu lamento, sinto profundamente que a minha Província não te
nha, nas atuais emergências, correspondido plenamente ao que era de 
esperar-se de seu patriotismo e honrosos precedentes ... 

UM SR. DEPUTADO. O responsável é o Governo. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. O responsável não é o Governo. 

Quereis saber quem são os responsáveis desse fato? São aqueles 
que não podem por um momento sequer esquecer a luta mesquinha 
dos partidos. 

O SR. FERNANDES CuNHA dá um aparte. 
(Trocam-se muitos outros.) 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Respondo já ao nobre Deputado 

pela Bahia. Não me refiro a S. Exf!., nem à grande maioria dos seus 
amigos. A verdade, porém, é que na minha Província a imprensa po
lítica pregou o desânimo e chegou a insinuar que não se devia cor
responder ao apoio do Governo quando procurava obter contingen
tes para reforçar o Exército. 

0 SR. CESÁRIO ALVIM. Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. E verdade também que o Go

verno encontrou dedicados auxiliares em muitos conservadores, que 
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prestaram serviços importantes, os quais eu sou o primeiro a reco
nhecer e louvar. 

Não se pode, entretanto, contestar a influência maléfica que produ
ziram no ânimo da população os artigos a que aludi, e que acharam 
eco até na tribuna sagrada! Não me inspira neste juízo o espírito de 
partido, não; tanto que declaro que infelizmente liberais houve tam
bém que não cumpriram o seu dever. 

(Há um aparte.) 
Senhores, pesa-me entrar nesta discussão, mas antes de tudo devo 

a verdade ao meu País. São diversas as causas por que a Provín
cia de Minas deixou de representar, na guerra atual, um papel tão 
brilhante como outras, e talvez que algumas delas datem da admi
nistração ... que ainda há pouco elogiou o nobre Deputado a quem 
respondo. 

O SR. C. 0TONI. A reticência não é generosa. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Durante essa administração não 

foi tão bem aproveitado como podia e devia ser o entusiasmo que 
ali como por toda a parte provocou a Guerra do Paraguai. Se outra 
direção se tivesse dado às coisas da guerra, logo em começo, nenhu
ma Província excederia à minha, porque ninguém excede ao mi
neiro em coragem e patriotismo (Apoiados). Mas as grandes excita
ções morais são passageiras, cumpre saber aproveitá-las, e foi isso 
o que se não fez (Apoiados e não-apoiados). O nobre Deputado 
censurou o Gabinete por não ter ainda remunerado os serviços im
portantes que alguns dos nossos comprovincianos prestaram em 
relação à guerra. S. Ex<J. parece mesmo enxergar nesse fato uma das 
causas dos poucos resultados que ambos nós lamentamos. O nobre 
Deputado não tem razão; o Governo ainda não remunerou tais ser
viços por lhe faltarem absolutamente informações. O administrador 
que presidiu a Província no começo da guerra não remeteu esclare
cimentos a respeito dos de seu tempo ... 

O SR. MARTINHO CAMPOS. Mais uma razão para emprazá-lo. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Já os temos exigido por mais de 

uma vez, mas a falta de apontamentos na secretaria do Governo os 
tem demorado até hoje. Esperamos obtê-los brevemente e o Governo 
será solícito em recompensar a quem o merecer, cumprindo-me de
clarar que não é a Província de Minas a única que ainda se acha 
nestas circunstâncias. 

Deseja o nobre Deputado saber quais são os agentes incumbi
dos do recrutamento em nossa Província, constando-lhe que a al
guns deles se tem abonado pingues gratificações, algumas das quais 
sobem a 500$ por mês. 

Devo declarar ao nobre Deputado que tais informações não são 
exatas. Sei que alguns oficiais da Guarda Nacional foram incumbi-
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dos pelo Sr. Saldanha Marinho do recrutamento; sei mais que desse 
serviço também ocupou-se um Tenente-Coronel de voluntários, mas 
nenhum deles teve outras gratificações além dos vencimentos de 
suas patentes. Um desses oficiais conheço eu de perto, é o Sr. Major 
Luís de Oliveira, probo negociante da capital, caráter sisudo e ho
nesto, que com sacrifício de seus cômodos e saúde saiu nessa dili
gência. Este, nem que lha dessem, aceitaria gratificação excessiva. 

Ignoro a soma exata que se despendeu com os últimos contingen
tes vindos da Província; mas posso asseverar ao nobre Deputado 
que de um crédito de 20: 000$ aberto ao honrado Presidente da Pro
víncia, o nosso ilustre colega, o Sr. Saldanha Marinho, cerca de me
tade ficou intato. Entretanto, S. Ex<!-, contra a expectativa geral, não 
só completou como excedeu o último contingente que se exigiu da 
Província, pois reuniu e enviou, à custa de esforços inexcedíveis, 
perto de 2.000 homens. Ora, comparada a soma despendida com este 
número, vê-se que, a par da moralidade das despesas, que não 
pode ser posta em dúvida, houve muita economia. 

UM SR. DEPUTADO. E por que não se destruíram as acusações que 
neste sentido fez a imprensa? 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Pois o nobre Deputado quer que 
um Presidente de Província desça a defender-se de todas as calúnias 
que lhe atira a imprensa anônima? 

O SR. MARTINHO CAMPOS. Deve-se proceder como V. Ex~ fez 
ontem. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Perdoe-me V. Ex~, eu defendi
me de uma acusação que julgava ter-me sido feita por um nobre 
Deputado. É coisa muito diversa (Apoiados); entendo, porém, que a 
autoridade não é obrigada a justificar-se de quanta injúria e calú
nia infame lhe atira em face a imprensa anônima; isto seria rebai
xar-se (Apoiados). Tais acusações desprezam-se; a defesa é obriga
tória quando há alguém que se responsabiliza pela acusação, quando 
se articulam fatos e não generalidades (Apoiados). Eu, pois, sou 
quase diariamente agredido com artigos a pedido de uma folha desta 
Corte, e nem por isso julgo-me na obrigação de defender-me (Apoia
dos). 

O SR. C. OTONI. Era preciso que não fossem artigos ministeriais 
para as mesmas colunas anônimas. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Não tenho nisso a menor parte. 

S. Exª" referiu-se a compras feitas pelo meu Ministério, sem a in
tervenção do respectivo conselho, e fora de concorrência. Em respos
ta direi ao nobre Deputado que o fato é verdadeiro; compras se têm 
feito em tais condições; mas declaro ao nobre Deputado que, longe 
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de ser uma violação da lei, é por ela admitido. Quando se me fizer 
alguma acusação a este respeito, ocupar-me-ei mais largamente desta 
matélia. 

O nobre Deputado continua a sustentar que o Governo é respon-
sável pelo aparecimento de alguns casos de escorbuto na Esquadra ... 

UM SR. DEPUTADO. E da cholera morbus. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Vamos por partes. 
Para contestar a censura do nobre Deputado, eu mostrei no meu 

plimeiro discurso que diversas são as causas que influem para o apa
recimento dessa enfermidade, e que não estava ao alcance da auto
ridade o removê-Ias. O nobre Deputado, porém, entende que a sua 
acusação está em pé, visto que o escorbuto provém unicamente do 
uso da carne salgada. 

O SR. DIAS DA CRUZ. Quem disse isto? 
O SR. MINISTRO DA MARINiHA. O nobre Deputado iiJOr Minas 

Gerais. 
O SR. DIAS DA CRUZ. - Não senhor. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Eu ouvi isso; mas se o nobre 

Deputado já modificou a sua opinião ... 
O SR. MARTINHO CAMPOS. Eu disse que era a causa quase que 

única e habitual. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Perdoe-me o nobre Deputado, não 

é essa a opinião dos especialistas, como já provei, e para não re
produzir o que disse, citarei apenas um fato que mostra a inexatidão 
de semelhante teoria. V. Ex\t sabe que a alimentação dos turcos con
siste quase que exclusivamente de frutas e legumes, pouco u~o fazem 
da carne; entretanto não há país que mais sofra de escorbuto que a 
Turquia. 

O SR. MARTINHO CAMPOS. Não tenho informações suficientes 
para apreciar o fato. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Para não roubar mais tempo à 
casa, deixo de citar as opiniões de vários higienistas distintos, que 
aqui tenho, e apenas acrescentarei a este respeito que a Esquadra é 
suprida com alimentação fresca. 

Quanto às quarentenas, o nobre Deputado insiste na teoria que 
hoje ninguém aceita. 

0 SR. MARTINHO CAMPOS. Até o Ministério de que V. Ex\t faz 
parte os aceita. Veja no relatório do Sr. Ministro do Império o que 
diz o inspetor de saúde pública. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. O nobre Deputado faz carga ao 
Ministério do desenvolvimento da cólera no Exército, que não tem 
suspendido a remessa dos contingentes aqui da Corte, logo que ela 
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apareceu; entretanto está hoje geralmente reconhecido que as qua
rentenas são perfeitamente inúteis como medidas de prevenção contra 
a epidemia. A ineficácia de tais medidas contra a cólera pelo me
nos ficou evidentemente demonstrada na discussão que houve no 
Congresso das surnidadess médicas, reunido em Paris no ano de 
1852. 

Insistiu o nobre Deputado em sustentar que o Sr. Joaquim José 
Inácio elogiara o convênio de 20 de fevereiro em uma ordem do 
dia ... 

O SR. MARTINHO CAMPOS. Nem celebrou outra coisa. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. O nobre Deputado faz-me o favor 

de indicar o trecho ou as palavras da ordem do dia que possam ser 
traduzidas por elogio ao convênio? 

O SR. MARTINHO CAMPOS. Nesse dia não havia outra coisa a ce
lebrar, mesmo por que a história da bandeira nacional ao lado da 
oriental não é exata. 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA. A questão é simples, V. Ex:;t diz 
que a ordem do dia do Sr. Joaquim José Inácio celebra o convênio 
de 20 de fevereiro, eu o contesto, e rogo a V. Ex:;t o favor de indi
car-me as palavras da ordem do dia, que provam semelhante coisa 
(Pausa). 

Não há nenhuma, senhores. O Sr. Joaquim José Inácio aplaudiu 
o quê? Aplaudiu a paz, a cessação do derramamento de sangue, a 
terminação da guerra, aquilo que o Governo e o País também aplau
diram (Apoiados). 

O SR. MARTINHO CAMPOS. Aplaudir o que o Sr. Tamandaré 
chorou e o Governo reprovou. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Perdão; o que foi que o Governo 
reprovou? O convênio, não; porque foi ratificado; o Governo jul
gou-o simplesmente deficiente, por entender que não envolvia a pu
nição de certos delitos de natureza especial; não o julgou desonroso, 
porque de deficiente para desonroso vai um abismo. Se· o julgasse 
desonroso, não o aprovava certamente: digo-o em honra do Gover
no do meu país, qualquer que ele seja. 

VozEs. Muito bem! 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. O ato do Governo aprovando o 

Convênio, embora destituísse o ilustre negociador, prova que na sua 
própria opinião ficou salva a honra de nossa bandeira. E ficou, se
nhores; o sol de 20 de fevereiro viu-lhe as mesmas cores vivas e 
brilhantes que tinha em Paissandu (Apoiados)." 
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Prosseguindo a campanha demolidora, tendo como alvo princi
pal o Ministério da Marinha, voltava Afonso Celso à liça, em dis
curso de 31 de julho de 1867, rebatendo as críticas de Otoni: 

"Sr. Presidente, o nobre Deputado trouxe, inesperadamente para 
mim, à discussão alguns contratos celebrados para o fornecimento 
de materiais, durante o meu tempo, e S. Ex~ observou que pelos es
clarecimentos que eu enviara à Mesa, não se podia formar juízo 
seguro sobre cada um desses contratos, porquanto tais esclarecimen
tos eram incompletos. Antes de tudo, devo declarar à Casa que, 
enviando à Mesa uma relação de todos os contratos celebrados na 
repartição a meu cargo durante a minha administração eu não tive 
em vista ministrar à Câmara informações exatas, completas e mi
nuciosas a respeito de cada um deles, não; o meu fim foi outro, e 
cumpre recordar o que houve. Afirmaram-me que um nobre Depu
tado pelo Rio de Janeiro disse que eu celebrara contratos para fa
vorecer a amigos, e por preços superiores ao que valiam os objetos 
contratados. Mandei imediatamente extrair uma relação de todos os 
contratos celebrados em meu tempo, quer por mim, quer por meus 
subordinados, trouxe-a para a Câmara, e no dia em que se publicou 
o extrato do discurso desse nobre Deputado, depositei-a sobre a 
mesa, e disse - os contratos que se fizeram durante a minha admi
nistração são estes; indique V. Ex~ qual deles favoreceu aos meus 
amigos, ou contém preços superiores ao que valem os gêneros. Foi 
para este fim que mandei organizar essa relação, foi para facilitar 
a acusação que eu a apresentei; não era a minha defesa, porque, esta 
só a produzirei se for acusado; não era uma informação completa, 
ou a história circunstanciada de cada contrato, e nem podia ser, por
que o nobre Deputado compreende bem que um trabalho destes 
não se pode realizar em dois nem três dias, que tantos decorreram 
desde que o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro proferiu o seu dis
curso até a publicação do extrato (Apoiados). Se o nobre Deputado 
quer esclarecimento mais completo a respeito de qualquer desses 
contratos, queira indicar-mo, mandá-los-ei vir e hei de satisfazê-lo 
prontamente. 

O SR. C. 0TONI. Eu formulei os pontos sobre que desejava ser es
clarecido; se quisesse fazer outros quesitos, eu os teria declarado na 
tribuna. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Bem; o nobre Deputado entende 
que eu cometi um abuso inqualificável, prescindindo da concorrência 
perante o conselho de compras para a celebração de alguns con
tratos. 

O SR. C. 0TONI. Não; o que consta é que V. Ex~ em regra pres
cinde dessa concorrência; isto é o que perguntei se era exato. f: o 
que parece inferir-se da relação. 
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O SR. MINISTRO DA MARINHA. É verdade, Sr. Presidente, que te
nho por vezes prescindido da concorrência perante o conselho de 
compras para a celebração de alguns contratos; mas nisto, longe de 
cometer uma ilegalidade, não mais faço do que usar de uma facul
dade que me dá a lei. Para que o nobre Deputado me pudesse acusar 
de ter a este respeito violado uma lei ou regulamento, era necessário 
que abrisse a coleção, e mostrasse o artigo, a disposição que infringi. 
Qual é a lei, qual é o regulamento que proíbe as compras, sem a in
tervenção do conselho, sem o emprego da concorrência? 

O nobre Deputado não pode apresentá-la, porque tal disposição 
não existe. Pelo regulamento n9 2.108, de 20 de fevereiro de 1858, a 
compra do material necessário para o serviço e consumo da Arma
da, Arsenais, etc., devia ser feita por meio de concorrência perante 
o conselho respectivo; excetua-se porém: o caso de julgar o Go
verno mais conveniente realizá-la fora do País por intermédio de 
suas legações consulares ou pessoas de probidade; os casos urgentes 
e os de conluio entre os concorrentes; e, finalmente, as compras 
miúdas de material e de objetos precisos para o expediente e ser
viços das diversas estações. 

Nos casos urgentes, e nos de conluio entre os concorrentes, o ar
bítrio do Governo não tem limites, é disposição expressa do art. 29: 
"a compra, o contrato se fará pelo modo que ele julgar mais acertado". 
Estava, pois, autorizado a proceder como procedi, e sabe o nobre 
Deputado por que entendi dever usar dessa faculdade? Vou dizê-lo, 
e talvez cause estranheza, mas é uma verdade que reconhecerão to
dos que tiverem prática destes negócios: - o conluio entre os ne
gociantes é a regra, é constante entre os que se apresentam nas con
corrências dos nossos arsenais, ou repartições públicas. A concor
rência, a hasta pública, que em tese é o melhor meio de se realiza
rem compras, é, a maior parte das vezes, uma burla, entre nós, 
e meio infalível de se obterem os gêneros por preços mais elevados 
do que se os poderia alcançar por outra forma (Apoiados). O núme
ro dos proponentes que se apresentam nos nossos conselhos de com
pras é limitado, combinam entre si os preços, e o que consegue ser 
preferido, divide depois o fornecimento, reparte os lucràs. Muitas 
vezes o mesmo indivíduo faz diversas propostas, sob diversos nomes; 
a concorrência, repito, nos nossos arsenais é uma perfeita burla, na 
maior parte dos casos. 

Tenho disso experiência: tenho obtido particularmente preços in
feriores aos da concorrência, e dos mesmos indivíduos que nela fi-
guraram. , 

O SR. TAVARES BASTOS. V. Exl!- dá licença? Me parece que mesmo 
quando há conluio, deve-se primeiro abrir concorrência, e resolver 
depois. 
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O SR. MINISTRO DA MARINHA. Perdoe-me, o regulamento dá ao 
Governo toda a liberdade. 

O SR. C. ÜTONI. - V. Exiil fez contratos sem preceder concor
rência. 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA. Já o disse; e nem podia deixar de 
ser assim. Nos casos urgentes, por exemplo, e destes dão-se todos 
os dias, como esperar pela concorrência? :f: preciso comprar logo, 
sob pena de sofrer o serviço (Apoiados). Examinem-se, porém, esses 
contratos, comparem-nos com outros idênticos, feitos por meio de 
concorrência, e hão de reconhecer as grandes diferenças que neles 
existem em favor do Estado. 

Falo nisto, Sr. Presidente, com toda a segurança; declaro, afirmo, 
que em todos os contratos celebrados em meu tempo, os interesses 
da Fazenda têm sido tão perfeitamente atendidos quanto era possível. 
O mais importante contrato que fiz foi o de fornecimento de madei
ras, e a esse respeito direi ao nobre Deputado por Alagoas, que há 
pouco me honrou com um aparte, que ele se celebrou depois da con
corrência. 

Mandei anunciá-la com toda a antecedência, com tempo bastante 
para que pudessem aparecer até pessoas moradoras fora da Corte ... 

O SR. TA VARES BASTOS dá um aparte. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Pois não era suficiente esse prazo? 
O SR. TAVARES BASTOS. :É insuficiente; dantes davam-se mais de 

seis meses. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Assevero ao nobre Deputado que 

no conselho de compras nunca se marcou tal prazo. Mas, como 
dizia, mandei abrir a concorrência com prazo largo, apareceram vá
rios proponentes, e não aceitei nenhuma das propostas, porque os 
preços me pareceram excessivos. 

Passado algum tempo, obtive as madeiras de que precisava, de um 
dos próprios concorrentes, por preço muito inferior ao que exigia, 
por preço que jamais se alcançou nesta Corte. Neste contrato efe
tuei em favor dos cofres uma economia de cerca de duzentos contos 
de réis! 

Celebrei um outro contrato, de fardamento, em que consegui tam
bém não pequena economia, sendo o pano de qualidade muito su
perior ao que se costumava comprar. :É com estes resultados, Sr. Pre
sidente, que eu respondo às acusações que me fazem. Se pudesse pre
ver que o nobre Deputado por Minas Gerais ocupar-se-ia hoje desta 
espécie, eu me teria munido de esclarecimentos mais amplos para 
mostrar à Câmara que tenho sempre conseguido muitas outras eco
nomias e alcançado gêneros muito superiores aos que poderia forne
cer-me a concorrência (Apoiados). 

134 



O SR. C. ÜTONI. Nesse caso foi feliz em um jogo arriscado e 
ilegal. 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA. Ilegal? quando já apresentei a dis
posição expressa do regulamento em que me fundei? (Apoiados). 

S. Ex'!- qualificou a minha administração de esbanjadora e referiu
se não só aos contratos celebrados em meu tempo, como às constru
ções e compra de navios que tenho ordenado. Não tendo sido ainda 
analisado nenhum desses contratos, a minha defesa por enquanto li
mita-se ao aumento do material flutuante da nossa Armada. Tenho 
sido esbanjador. Ora, esbanjar não é gastar muito, mas gastar sem 
critério, a esmo, gastar além das necessidades, além do indispensável 
(Apoiados). Portanto, embora despendesse eu o triplo ou quádruplo 
do que tenho despendido, semelhante acusação não me pode ser feita 
antes de provar-se que tais despesas foram inúteis, ou que pelo me
nos eram adiáveis. 

Sê-lo-iam? Poderia ou deveria eu adiá-las? Vejamos. 
Em primeiro lugar mandei construir uma barca-farol, que será 

colocada nos baixios da Tijuca, na Província do Pará. O nobre 
Deputado por aquela Província, que com tanta proficiência discutiu 
aqui o projeto de que ora nos ocupamos, fez ver quão necessária 
era dessa despesa, a bem do comércio e navegação do Amazonas, mor
mente depois que o franqueamos a todas as nações do globo. E para 
que a Câmara se convença de que esse ato meu foi antes de economia 
que de despesa, basta ponderar que os direitos que na Alfândega 
do Pará teriam de pagar os navios que por falta de um farol que 
indicasse os baixios da Tijuca aí têm naufragado chegariam para 
construir-se não uma só, mas cinco ou seis barcas dessa natureza. 

0 SR. GAMA ABREU. Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. As vantagens que o comércio des

sa importante Província auferirá em pouco tempo de tal providên
cia, compensarão a despesa que fizer o Estado, e que não excederá 
de 36:000$000. 

O SR. GAMA ABREU. Destas acusações V. Ex~ deve desejar por 
centenas. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Também foi por espírito de eco
nomia que mandei comprar na Europa dois transportes, um dos 
quais seguiu já a incorporar-se à Esquadra, e o outro acaba de 
chegar a este porto. São eles o Werneck e o V assimor!. A Esquadra 
dispunha em meados do ano passado dos seguintes transportes: Apa, 
Princesa de Joinville, Marcílio Dias, Isabel, Leopoldina, Oiapoque 
e São Francisco, insuficientes não já para o serviço dela no teatro da 
luta, mas para a constante remessa de tropas, munição, víveres, etc. 
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E tão insuficientes eram que meus antecessores, assim como o Go
verno atual, viram-se sempre na necessidade de fretarem vapores 
mercantes. Logo em começo de minha administração perderam-se 
dois transpmtes, talvez os melhores, o Oiapoque e o São Francisco, 
um por naufrágio, incendiado o outro. Considerando que este fato 
devia aumentar a despesa com os fretamentos, a qual, como V. Ex~J 
sabe, excede em pouco tempo o custo do navio, resolvi mandar com
prar dois para substituírem os que se perderam. E declaro a V. ExlJ, 
Sr. Presidente, que eu os mandaria comprar, ainda quando na oca
sião estivesse próximo o fim da guerra, porque teremos de recondu
zir não só o Exército senão também o imenso material acumulado no 
Paraguai. Se para recolhermos a artilharia, máquinas e trens de 
guerra que ali temos devêssemos recorrer a fretamentos, não sei se 
o preço destes ficaria muito aquém ou excederia o dos objetos a 
transportar (Apoiados) . 

Ambos estes transportes não excedem de 60.000 libras esterlinas, 
sendo certo que pouco menos do que essa quantia custou algum com
prado anteriormente. E muito mais baratos nos ficam ainda, porque 
ordenei que na viagem da Inglaterra conduzissem as encomendas 
que lá temos, cujo frete, portanto, deve ser deduzido daquela quan
tia. J a vê, pois, a Câmara que, longe de merecer censura por esta 
despesa, ela mostra algum zelo da parte do Ministro da Marinha 
(Apoiados). 

Além destes navios, mandei construir outros, e comprei o Silveira 
e Pirajá, perfazendo todos os número de 25. Mas por que assim pro
cedi? Tudo pelo desejo de imitar o Sr. Conselheiro Saraiva, cuja 
prodigalidade tira-me o sono, como aqui se disse? Não, meus se
nhores, foi porque assim o exigia a causa do país e no desempenho 
de meus deveres não recuo nem trepido ante responsabilidade al
guma. 

Sr. Presidente, será improfícua a rude experiência por que temos 
passado? Não servirá ela ao menos para que sejamos mais pruden
tes e cautelosos de ora em diante? Se não tivéssemos olvidado a 
máximo salutar - prepara-te para a guerra se queres a paz -, se 
não tivesse dominado por tanto tempo entre nós a opinião de que 
toda a despesa com armamentos, quer navais, quer terrestres, era 
um desperdício, opinião levada ao ponto de se declarar do alto desta 
tribuna que deveríamos dar graças a Deus no dia em que ardesse o 
último navio de nossa Esquadra ... 

0 SR. BARBOSA DE OLIVEIRA dá um aparte. 
O SR. C. 0TONI. Não está presente aquele a quem se atribui esse 

dito. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. . . . se não tivessem dominado tais 

princípios, nem a Guerra do Paraguai custar-nos'-ia tantos sacrifícios 
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de sangue e de dinheiro, nem tardaria tanto a desafronta da honra 
nacional! (Apoiados). Mas entendeu-se que o Brasil devia ser um 
povo de lavradores e negociantes simplesmente; acreditou-se que eram 
garantias sobejas da nossa tranqüilidade a pureza de nossas inten
ções, nossa nunca desmentida lealdade no desempenho dos deveres 
internacionais; e qual foi o resultado? O resultado!. .. foi alguns na
vios, poucos, na próprio porto da capital do Império, perante esta po
pulação que estremecia indignada, violarem impunemente nossa so
berania territorial; foi, nas águas da Bahia, o apresamento de um 
navio que, na fé dos mais sagrados princípios do direito, viera aco
lher-se à proteção da nossa bandeira, sem que nossos vasos de guer
ra, velhos, podres, fracos, mal armadas, pudessem fazer efetiva essa 
proteção; o resultado é estar há trinta meses invadida e assolada uma 
Província do Império; há trinta meses o pé inimigo pisa o solo da 
pátria, e nós não ditamos ainda a lei na cidade da Assunção! (Muitos 
apoiados; muito bem)." 

Tão triste e dura experiência deve servir-nos para alguma coisa. 
Não nos iludamos; se quisermos gozar os benefícios da paz, se qui
sermos dormir tranqüilos em nossa casa, é necessário que tenhamos 
um Exército e Esquadra respeitáveis (Apoiados). Nossa Esquadra 
está hoje nessas condições, é forte e numerosa; mas como ficará ela 
depois da guerra? Os navios de madeira estão estragados, e nem po
dia deixar de ser assim ao cabo de quase três anos de campanha. 
Aqui mesmo, no porto do Rio de Janeiro, temos a prova. Eu orde
nei que se recolhessem sucessivamente os navios que precisassem de 
maiores reparos; vieram o Amazonas, a Araguari e a Belmonte: pois 
bem, os consertos de que eles careciam era uma reconstrução com
pleta. 

Temos, é verdade, os encouraçados, que são de construção mo
derna; mas poder-me-á dizer o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, 
poder-me-á dizer alguém, quantos deles, e em que estado nos resta
rão, depois de tomarmos Curupaiti e Humaitá? (Apoiados).· Os peri
gos imensos e desconhecidos que os esperam no leito e sobre as 
barrancas de um rio estreito não poderão reproduzir muitas vezes a 
terrível catástrofe do Rio de Janeiro? (Apoiados). E se tal aconte
cesse, o que diríeis, senhores, do Governo imprevidente, que não 
houvesse calculado com todas as hipóteses desfavoráveis, e no mo
mento do perigo se visse obrigado a comprar pelo preço que lhe 
quisessem impor os navios, bons ou maus, que achasse à venda, que 
fossem precisos para prosseguir no desagravo da honra nacional? 
(Muitos apoiados). 

Acusem-me de esbanjador, embora! Não me hão de acusar de 
criminosa imprevidência. Também o Sr. Conselheiro Saraiva foi acre-

137 



mente censurado por mandar vir algumas canhoneiras; mas foi com 
elas que nos achamos na campanha oriental e começamos a do 
Paraguai (Apoiados)." 

Em resposta a um dos mais apaixonados críticos - o deputado 
fluminense Torres Filho - retomava Afonso Celso o debate dos 
gastos com a guerra em discurso de 19 de agosto de 1867: 

"O ilustre Deputado pela Província do Rio de Janeiro, que para 
comigo contraíra o compromisso solene de provar pela análise de 
atos meus, que era esbanjadora a minha administração, Sr. Presi
dente, foi infeliz, saiu-se mal da discussão a que me provocou 
(Apoiados). 

O SR. CÂNDIDO ToRRES FILHO. Novidade; ser juiz e parte. Ê prin
cípio de hermenêutica do nobre Ministro. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. O nobre Deputado, longe de demons
trar como afiançara, o desazo do Ministro bisonho, que, sem tino e 
sem critério, despende os dinheiros públicos ... 

O SR. CÂNDIDO ToRRES FILHO. V. Ex~ não pode ser meu juiz, 
e eu sou eu. 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA. Sou tão juiz de V. Ex~ como-V. Ex'.! 
é meu, porque também sou Deputado. Demais, na minha posição de 
acusado, não se me pode negar o direito de apreciar a acusação 
(Apoiados). 

O SR. CÂNDIDO ToRRES FILHO. Estou no meu direito; discuto. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Assim como estou no meu, res

pondendo-lhe e emitindo o meu juízo. 
UMA Voz. Sem dúvida alguma. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Dizia eu que S. Ex'.!, longe de pro

var o desazo do Ministro bisonho, apenas deixou bem patente a inge
nuidade de inexperto, principiante, que aceitando, sem exame e sem 
reflexão, quantos boatos lhe rumorejam os ouvidos, não duvida ... 

O SR. CÂNDIDO TORRES FILHO. Protesto contra essas expressões, 
sobretudo saídas da boca de um Ministro. 

ALGUNS SRs. DEPUTADOS. Ora! Ora! 
Ü SR. MINISTRO DA MARINHA. . . . não duvida autorizá-los com 

a sua ,palavra nesta tribuna, na persuasão de que poderão prejudicar 
o adversário (Apoiados). Não quero mal ao nobre Deputado por 
isso; ao contrário, agradeço-lhe o ter produzido aqui os motivos da 
acusação que me fez, porque dá-me ocasião de defender-me; e o meu 
reconhecimento para com S. Ex'.! subirá de ponto, se não limitar-se 
ao que disse, se analisar todos os meus atos um por um, porque 
diz-me a consciência que só tenho a ganhar com a discussão. Sim, 
desejo-a bem larga, bem desenvolvida; não me arreceio da luz (Apoia
dos). Digo-o de cabeça erguida, digo-o bem alto, para que todos me 
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ouçam, terei cometido erros em qualquer das especialidades do ser
viço a meu cargo, tê-los-ei cometido aos milhares, porque sou o 
primeiro a reconhecer minhas inabilitações (Muitos não-apoiados), 
mas em matéria de contratos, quanto à aquisição de material para a 
Armada, não se me pode fazer uma só acusação sem grande injustiça 
(Muito bem). 

Falo a este respeito com toda a segurança e altivez. A relação de 
todos os contratos celebrados quer por mim, quer por meus subor
dinados durante a minha administração, acha-se sobre a mesa; abra-a 
a ilustre oposição, leia-a, examine-a, inquira, indague, venha discutir, 
que eu demonstrarei que não há aí uma só despesa desnecessária, um 
só contrato desvantajoso, e que não revele o maior zelo e cuidado 
no dispêndio dos dinheiros públicos (Muito bem). 

O SR. CÂNDIDO TORRES FILHO. Peço a palavra para responder. 
O SR. C. ÜTONI. É muito bem dito; mas não venha a rolha; é o 

que pode desautorar tão belas palavras. 
O SR. CÂNDIDO ToRRES FILHO. Os Ministros estão nos dando 

todos os dias estes exemplos edificantes (Reclamações). 
(Há outros apartes.) 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. De quê? Qual foi a palavra tn]U

riosa que eu usei para com o nobre Deputado? Aponte-a, quero 
retirá-la e pedir-lhe perdão. Chamá-lo eu inexperto principiante? V. 
Ex<!- qualificou-me de Ministro bisonho e desazado; é uma coisa pela 
outra (Apoiados). Que injúria há aí? (Apoiados). 

Sr. Presidente, o nobre Deputado aludiu em primeiro lugar aos atos 
de que se ocupou o nosso honrado colega por Minas Gerais, que 
acabou de dar-me um aparte. 

O SR. C. 0TONI. E que ambiciona responder a V. Ex<!-, mas tem 
pouca esperança. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Assim, respondendo eu a esse honra
do colega mais circunstancialmente do que pude fazê-lo na primeira 
vez que falei, pois que o fiz de improviso, e na ausência dos escla
recimentos necessários, terei nesta parte refutado ao nobre. deputado 
pelo Rio de Janeiro. O nobre Deputado por Minas Gerais censurou
me por ter prescindido por vezes da concorrência perante o conselho 
de compras para a aquisição de materiais, procedimento este que 
S. Ex:;t julga ilegal e perigoso. Na resposta que então dei ao nobre 
Deputado fiz ver que S. Ex<!- estava em erro, porquanto o regulamento 
do Conselho permitia ao Ministro autorizar as compras do modo que 
julgar mais conveniente. O art. 19, § § 19 e 29 e o art. 29 desse regu
lamento, que é o de n\l 2.108 de 20 de fevereiro de 1858, dúvida 
nenhuma deixam a tal respeito. Assim, as compras sem intervenção 
do Conselho têm por si a autorização legal; e nem só isso, têm a 
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sanção dos fatos. Todos os meus antecessores empregaram o mesmo 
meio de que me tenho servido, com vantagem ... 

O SR. C. 0TONI. O mesmo meio? 
0 SR. MINISTRO DA MARINHA. 0 mesmo meio, compras diretas, 

sem intervenção do Conselho. 
O SR. C. 0TONI. Tenho minhas dúvidas; todos, duvido. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Todos, em maior ou menor escala. 
O SR. C. 0TONI. Dá um aparte. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. V. Ex~]. está enganado. Peço um 

favor, não me dê apartes, porque perturbam-me. Bem vê que sou um 
orador bisonho, sem traquejo de tribuna. 

0 SR. CÂNDIDO TORRES FILHO. Não foi relativamente a isto; ad
ministrador bisonho, repito. 

O SR. C. OTONI (ao orador). Admirando a modéstia de V. Ex~ e 
para submeter-me à sua ordem ... Peço a palavra para responder. 

O SR. CÂNDIDO ToRRES FILHO. Ninguém o chamou orador biso
nho, pelo contrário é consumado. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Comprar sem intervenção do res
pectivo conselho, é expediente sempre usado nos Ministérios da Ma
rinha e Guerra, é prática constantemente seguida; não é uma inova
ção, como não é uma ilegalidade (Apoiados). É fato notável, senho
res! não é a concorrência o sistema que melhor tem provado, mas 
sim o das compras diretas. A concorrência que em tese é o meio 
mais seguro de obter gêneros melhores e mais baratos, nesta Corte, 
perante a repartição da Marinha pelo menos, por causas que não 
quero agora indagar, quase sempre produz o contrário. 

É demais, senhores, a concorrência só existe aparentemente, o que 
há na realidade é um monopólio. Mande-se saber aos conselhos de 
compras quem são os concorrentes, e ver-se-á que seu número é limi
tadíssimo, que são sempre os mesmos indivíduos, combinados, con
luiados muitas vezes entre si para imporem preços altíssimos, e que para 
melhor iludirem apresentam-se até sob nomes supostos (Apoiados). 
Dificilmente encontrar-se-á uma proposta assinada por algum dos 
nomes mais prestigiosos do comércio da Corte. Os inconvenientes 
que daqui resultam são intuitivos, e é para acabar com eles que por 
vezes prescindo desse sistema, e outras não me subordino aos seus 
resultados. 

Mas, disse o nobre Deputado por Minas, arriscai-vos assim a 
errar: prescindindo dos auxiliares que a lei estabeleceu, tereis errado 
muitas vezes, porque não podeis entender de tudo, facilmente vos 
enganareis. Observarei ao nobre Deputado que da possibilidade do 
erro para sua existência vai uma distância imensa; não contesto a 
facilidade de incorrer nele, o que digo é que não se demonstrou, nem 
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se demonstrará, que eu o cometesse. Além de que, não é verdade 
que eu dispense tais auxiliares, como supôs o nobre Deâutado; ao 
contrário, ouço-o, atendo-os sempre, e na experiência e probidade 
do intendente como do Presidente do Conselho de compras, tenho 
encontrado constantemente as melhores garantias de acerto. Não é 
também verdade que eu deixe de empregar a concorrência sistema
ticamente; mantive-a, note-se bem, em todos os contratos mais im
portantes, não me sujeitando todavia aos seus resultados, e tomando
os como ponto de partida para uma outra na Secretaria de Estado. 
Quando me parecem razoáveis os preços oferecidos ao conselho de 
compras, aceito-os, aprovo as propostas por ele preferidas; centenares 
de contratos têm-se efetuado pelo conselho, sob a minha adminis
tração, se não me parecem razoáveis, mando chamar os concorrentes 
à Secretaria do Estado e ainda outros negociantes que me conste 
poderem encarregar-se do fornecimento, e fazendo constar-lhe que 
por tais preços não se celebrará o contrato, alcanço consideráveis 
reduções. Há casos, porém em que não é possível abrir concorrência, 
e assim acontece quando se tem de satisfazer a algum pedido urgente 
e imprevisto da Esquadra, ou de qualquer das seções do almoxari
fado. Nestes casos, é preciso comprar logo a quem vender mais 
barato e melhor gênero, para não sofrer o serviço (Apoiados). 

Sr. Presidente, para o administrador que coloca as suas conve
niências acima dos interesses públicos, para aqueles que a todo transe 
querem acobertar-se de censuras, e não se dar ao trabalho de res
pondê-Ias, nada mais cômodo do que adotar invariavelmente o sis
tema de concorrência perante o conselho de compras. 

Contratam as que melhores condições oferecem, sejam ou não 
onerosas para o Estado, quem escolhe é o Conselho à vista das pro
postas que recebe, a responsabilidade do Ministro está garantida. 
Quando for acusado por um maior contrato, dirá - não duvido, 
mas na concorrência que mandei abrir foi o melhor que se ofereceu! 
Mas, Sr. Presidente, não compreendo assim a responsabilidade do 
administrador; entendo que não cumpriria bem os meus deveres se 
para não me dar ao trabalho de refutar acusações banais e injustas, 
me tivesse rigorosamente a concorrência perante o Conselho como 
único meio de fazer aquisição do material para a Armada, embora 
convencido de que por outro modo conseguiria melhores resultados 
(Apoiados). · 

Tal procedimento seria uma cobardia: não o terei nunca, façam
me quantas acusações quiserem. Enquanto puder dizer, como digo 
sem receio de que me contestem: não mandei celebrar um só 
contrato mau, não mandei celebrar um só em que não obtivesse van-
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tagens grandes e importantes em favor dos cofres públicos, tais cen
suras não me incomodam. 

Sr. Presidente, o nobre Deputado pelo Rio de Janeiro, censurando
me pelas providências que tenho tomado para aumentar a nossa 
Esquadra, disse no seu primeiro discurso que tanto mais estranhável 
era o meu procedimento, quanto é certo que secundário tem sido e 
há de ser o papel da força naval na Guerra do Paraguai, assim como 
foi o de todas as Marinhas do mundo nas grandes lutas de que reza 
a História. Para responder a S. Ex~ nesta parte poderia aproveitar-me 
dos próprios exemplos que citou, mas não o farei porque prefiro 
servir-me do que é nosso. Basta refletir um pouco sobre as conse
qüências políticas e militares da batalha do Riachuelo, para reco
nhecer que a força naval representa um papel importante na presente 
guerra. Esse feito memorável veio arrancar-nos a venda dos olhos, 
dissipando as ilusões em que vivíamos acerca do inimigo, sua força, 
sua audácia, seus planos arrojados. Em que pese ao nobre Deputado 
por Minas Gerais, que nesta casa sustentou já opinião contrária, 
ninguém acreditou no País que o Marechal Lopez ousasse declarar
nos guerra pela invasão do Estado Oriental, sob o pretexto de manter 
o equilíbrio das potências sul-americanas (Apoiados). O aprisiona
mento do vapor Marquês de O/inda, a violência exercida contra um 
alto funcionário do Império e a invasão da Província de Mato Grosso 
a todos surpreenderam e posto que a grandeza do ultraje devesse 
prevenir-nos contra a suposta fraqueza do agressor, continuamos a 
iludir-nos. 

Acreditou-se geralmente que, invadida a Província de Mato Grosso, 
o inimigo não iria além, conservar-se-ia na defensiva e que bastar
nos-ia estabelecer um bloqueio nas Três-Bocas, para matá-lo lenta
mente à míngua de recursos. 

O SR. C. 0TONI. Apoiado. V. Ex~ está fazendo a história do nosso 
Governo nesta guerra. Toda ela se resume no - não cuidei! 

O SR. ARISTIDES LOBO. E esse - não cuidei! - foi de todos. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. A tomada de Corrientes veio ti

rar-nos uma ilusão mais, não todas, porque, apesar do arrojo com 
que assim arremessava o guante à face de um outro País, ninguém 
se persuadiu de que o Presidente Lopez, transpondo os limites daquela 
cidade, aventurasse um Exército pelo interior da Província, e tentasse 
entrar na do Entre-Rios, que lhe fica vizinha. Entretanto Robles 
efetuou essa operação atrevida com rara felicidade, e se porventura 
não levantou suas tendas em território de Entre-Rios foi porque não 
quis. Nossas ilusões continuaram, já se não duvidava, porque era um 
fato consumado, que o Paraguai pudesse pôr em campo um Exército 
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forte, numeroso e disciplinado; julgava-se impossível, porém, que ele 
se atrevesse a disputar a Esquadra brasileira o domínio dos rios. A 
batalha do Riachuelo veio desenganar-nos, demonstrando que se o 
inimigo dispunha de braços fanáticos que lhe executassem à risca o 
pensamento, não lhe faltava também inteligência bastante para apro
veitar todas as vantagens que lhe oferecesse a natureza do terreno 
que escolhera para suas operações. 

Senhores, lancemos os olhos sobre um mapa do teatro da guerra 
nessa ocasião, e reconheceremos quão bem combinadas foram essas 
operações, e quão graves e sérios foram os perigos que poupou à 
causa da aliança a nossa vitória naval (Apoiados). Ao longo do 
Paraná marchava o General Robles à frente de um exército numeroso, 
em demanda do Entre-Rios. Ali contava ele achar ardentes simpatias 
e adesões. O que lhe podia opor então a aliança? Os 1.500 argentinos 
do General Paunero, as cavalarias do General Caceres, mal armadas, 
que não excediam de 5.000 homens, e finalmente o Exército de 
Entre-Rios, que orçava por 8.000 homens, ao todo 16.000, metade 
dos quais para logo desapareceu na debandada de Basualdo. Mais 
longe, na Concórdia, os Generais Osório e Mitre concentravam pouco 
mais de 12.000 homens. Por outro lado, Estigarríbia e Duarte diri
giam um segundo exército pelas margens do Uruguai, exército que 
marchava paralelamente ao de Robles, ocupando sempre pontos na 
mesma altura. Quando Estigarríbia penetrou em Uruguaiana, Robles 
dominava o Rincon do Soto, e entre esses dois pontos pode-se traçar 
uma linha reta. Robles procurava Entre-Rios para fomentar o movi
mento dos federais; Estigarríbia dirigia-se ao Estado Oriental para 
reerguer os blancos, abatidos em Paissandu. 

Eram duas tríplices alianças que iam chocar-se; uma ofensiva, 
franca, celebrada à luz do dia, entre as três potências soberanas, 
outra latente, negociada nas trevas por Lopez e D. Antônio de las 
Carreras. Para nós a guerra era nacional; nossos aliados, porém, 
tinham de vencer os obstáculos levantados pela paixão partidária. 
A isto acresce que o Paraguai tinha sobre nós a superioridade dos 
recursos que amontoara há longos anos, o perfeito conhecimento do 
terreno em que operava, um Exército grande e disciplinado, ao passo 
que nós éramos obrigados a reunir às pressas e levar a grande dis
tâncias os elementos com que devíamos resistir-lhe. Isto posto, 
senhores, suponhamos que em lugar da vitória que alcançamos, 
fóssemos nós vencidos em Riachuelo, o que aconteceria? Os nossos 
adversários de Entre-Rios e Corrientes constituiriam vanguarda de 
Robles, que esmagando em seu caminho as mal armadas e indisci
plinadas colunas dos Generais Paunero e Caceres, viria aniquilar na 
Concórdia o Exército da Aliança, que aí se formava. A esquadra pa
raguaia, aumentada com os restos da nossa, desceria em poucos dias 
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o Paraná, subiria o Uruguai, e recebendo o Exército de Robles ali, 
ou neste o de Estigarríbia, iria desembarcá-lo em Montevidéu, em 
Buenos Aires, onde quisesse, porque nada poderia estorvá-lo 
(Apoiados). 

Nossos adversários multiplicar-se-iam então por toda a parte; sur
giriam aos milhares de todos os pontos, e o Paraguai, com um pé 
em Mato Grosso e outro no Rio Grande do Sul, dominaria a Confe
deração Argentina e o Estado Oriental. 

Ainda mais, ser-lhe-ia fácil então receber da América ou da Europa 
os recursos de que carecesse, simpatias, dinheiro, armamento, encou
raçados, com os quais viria insultar-nos em nossos próprios portos, 
fazendo pesar as calamidades da guerra diretamente sobre o Império, 
que lenta e dificilmente conseguiria reunir de novo os elementos 
necessários para vingar a sua honra! (Muitos apoiados). Para con
seguir tão brilhantes resultados, força é confessá-lo, senhores, Lopez, 
depois de preparar-se perfeitamente para a ação, depois de escolher 
com rara habilidade o lugar em que ela devia travar-se, expõe com 
muito tino a sua esquadra. Tudo calculou, tudo preveniu para ganhar 
a partida, mas não se lembrou que vinha bater-se com a esquadra 
brasileira, e foi vencido! (Muito bem). 

Desbaratada a esquadra paraguaia ... 
O SR. CÂNDIDO ToRRES FILHO. Qual esquadra?! quatro ou cinco 

vapores! (Reclamações). 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Não queira o nobre Deputado des

merecer uma das mais belas páginas da nossa história! (Muitos apoia
dos). Não queira rebaixar um dos mais gloriosos triunfos que registra 
a história de todos os Países (Muitos apoiados, muito bem). 

Desbaratada, pois, a esquadra paraguaia nessa importantíssima 
batalha, em que a heroicidade dos nossos marinheiros esteve a par 
da perícia do chefe, que em um lampejo de gênio operou uma verda
deira revolução na tática naval (Apoiados), Robles desanimou de 
realizar seu plano de invasão na Província de Entre-Rios; o exército 
de Estigarríbia achou-se isolado e comprometido. J ataí e Uruguaiana 
seguiram-se logo como conseqüências lógicas, r:ossos adversários 
aquietaram-se, e tivemos tempo para preparar-nos a fim de sairmos 
da luta honrosamente. O triunfo de Riachuelo, portanto, salvou o 
Rio da Prata de cair sob o domínio bárbaro do Paraguai, e ao Brasil 
de empenhar-se em uma guerra gigantesca, que nenhuma comparação 
teria com a que sustentamos (Muitos apoiados, muito bem). E to
davia sustenta-se que a esquadra representa um papel secundário na 
presente guerra! E todavia censuram-se por querer aumentá-la! Con
vença-se o nobre Deputado, a garantia de nossa tranqüilidade futura 
é a nossa Marinha, no dia em que a não tivermos difícil será a situa-

144 



ção do Império (Apoiados), serão poucos todos os saclifícios que 
fizermos para conservá-la sempre em pé respeitável (Apoiados). 

Sr. Presidente, no final do seu discurso o nobre Deputado emitiu 
proposições que eu jamais esperei ouvir da boca de um representante 
da nação. O nobre Deputado disse-nos: "O País não pode continuar 
com esta guerra, já está cansado, já não tem recursos! Onde irá o 
Governo buscar dinheiro e gente?" 

0 SR. CÂNDIDO TORRES FILHO. Isto é que é o positivo; desejo que 
V. Ex:;\ esclareça. 

O SR. ARISTIDES LoBo. Foi uma lembrança infeliz a do nobre 
Deputado. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Sr. Presidente, o que quer o nobre 
Deputado? A paz? A paz com Solano Lopez, a cuja pátria enchemos 
de favores e benefícios que ele retribuiu prendendo à falsa fé um alto 
funcionário do Império, invadindo e assolando províncias indefesas; 
com Solano Lopez, que manda decapitar prisioneiros de guerra, que 
manda açoitar patrícios e autoriza o roubo e o incêndio das proprie
dades brasileiras; com ele, que será ameaça viva, perigo permanente 
para a tranqüilidade de três nações soberanas, enquanto se conservar 
no Paraguai; com ele, que enxovalhou a nossa bandeira?! Oh! essa 
paz seria a humilhação e a desonra! (Muitos apoiados). Nunca a 
faremos; nenhum governo brasileiro a subscreverá! (Muitos apoia
dos; muito bem). 

0 SR. CÂNDIDO TORRES FILHO. Isto é palanfrório; quero saber 
quais os recursos. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Os recursos não nos hão de faltar; 
o governo há de encontrá-los abundantes, tantos quantos sejam ne
cessários, inesgotáveis, porque há de pedi-los a uma fonte inesgotável 
também, o patriotismo dos brasileiros (Muito bem). Não, o País não 
está cansado, porque a honra ainda não está vingada (Muitos apoia
dos) ; ao Governo não faltarão homens, não faltará dinheiro porque 
a nação inteira aí está para ajudá-lo, toda, sem distinção de partidos, 
no momento em que seja preciso, como protestará unanimemente 
quando ler as palavras do nobre Deputado (Muitos apoiados). Se 
for necessário mandar ao Paraguai mais um exército, havemos de 
mandá-lo; os voluntários surgirão de todos os pontos para correrem 
em defesa da honra nacional (Muitos apoiados e aplausos). Lopez 
há de cair, as bandeiras aliadas tremularão sobre seus últimos entrin
cheiramentos, e à sua sombra firmar-se-á naquele desgraçado País o 
regime da liberdade! Só então poderemos inventariar os recursos que 
nos restarem, porque, só então, a honra nacional ficará satisfeita." 

(Aplausos; muito bem, muito bem.) 
(O orador é cumprimentado e felicitado por muitos Srs. Deputados.) 
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Mais tarde, em discurso de 8 de novembro de 1880, assim se 
defendia da acusação de ter mandado "construir um rebocador de 
força, sem concorrência": "Não o fez, na verdade", dizia, "mas por 
uma razão que conhecem todos quantos tenham alguma prática de 
administração neste País. A concorrência é, em tese, a melhor regra 
para os fornecimentos do Estado; mas quem se der ao trabalho de 
indagar o que ocorre pelas repartições públicas, entre nós, e pelos 
Ministérios da Marinha e da Guerra principalmente, reconhecerá 
que não é por meio dela, que se obtém o melhor gênero, ou o preço 
mais módico. Nas nossas repartições públicas, a concorrência é quase 
sempre uma burla. Conluiam-se os que costumam negociar com ela, 
apresentam propostas de combinação, de modo que, aceitando-se a 
mais barata, ainda há chances para ganhar o proponente preferido 
e repartir com outros. Demais, as nossas práticas, administrativas 
são tais, tão morosas, tão complicadas; na execução dos contratos 
surgem sempre tantos embaraços, tantas dificuldades, que muita 
gente séria deixa de concorrer às hastas públicas para fornecimentos, 
anunciadas pelos jornais, e os que aparecem, contando já com os pre
juízos da demora, seguram-se nos preços. A concorrência é, por via de 
regra, um meio ilusório entre nós; e quem alguma vez já foi Ministro 
sabe disto perfeitamente. Tem uma vantagem; o Ministro, ou o admi
nistrador que for acusado de ter feito um contrato oneroso, defende
se facilmente dizendo: - Aceitei a proposta mais barata. Mas esta 
preocupação de comodidade pessoal não deve influir no ânimo de 
nenhum funcionário, para fazer ou deixar de fazer aquilo que julgar 
conveniente. A regra do orador é outra; faz o que julga ser melhor, 
sem cogitar das censuras que daí lhe possam provir. Não chamou, 
pois, concorrência, por estar convencido de que por meio dela não 
obteria condições mais vantajosas do que alcançou. 

Contratou com uma casa de toda a honestidade, dirigida por um 
profissional distinto, que pertenceu já a nossa Marinha de Guerra, 
onde serviu com muito merecimento. Da confiança que podia ou 
devia inspirar-lhe essa casa, era o orador o único juiz, e está conven
cido de que não há motivos para anepender-se. 

E o seu ato é inatacável, enquanto não provarem: 
19) Que confiou mal. 
29) Que as condições do contrato foram onerosas. Onde essa 

prova? Apresentam-na, que confessará ter errado." 
"O orador está acostumado a censuras desta ordem, e com elas não 

se incomoda, porque tem consciência do que faz, e confia na impar
cialidade e critério dos homens sérios. 

Em 1867, era ainda moço, inexperiente e desconhecido no País. 
Diante da enormíssima despesa que se fazia com o frete de vapores 
para o serviço da Guerra do Paraguai, resolveu comprar mais alguns 
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para o Estado, porque não eram suficientes os que possuía. Entre 
os de que então fez aquisição, figurou o Lusitânia, que depois chamou
se Bonifácio, se bem se lembra. Era navio novo, fortemente cons
truído; disse-se que era velho e não prestava; custou cento e poucos 
contos no papel depreciado daquela época, escreveu-se que custara 
400:000$000. Foi acremente censurado por isso; mas a verdade é, 
como atesta o nobre Senador por Goiás que o Bonifácio esteve em 
constante e ativíssimo serviço durante a guerra; era um dos nossos 
melhores navios, serviu muito tempo depois da guerra, e pelos cento 
e poucos contos que custou poupou ao Estado milhares deles. 

Mandou consertar a fragata Constituição para servir de Escola de 
Marinha, despendendo cerca de 20 ou 30 contos. Acusaram-no de 
esbanjamento, assegurando-se que dentro de dois ou três anos iria ao 
fundo. São passados 13 anos e ela não só ainda não foi ao fundo, 
mas está servindo para o fim a que destinou-se. 

Finalmente, em face das dificuldades que se opunham à passagem 
dos nossos grandes encouraçados em Humaitá, deliberou construir 
seis pequenos monitores que, graças à atividade e zelo do nobre 
Senador por Santa Catarina, então inspetor do Arsenal de Marinha, 
concluíram-se em poucos meses. Gritou-se também contra o esbanja
mento, e houve até quem, na Câmara dos Srs. Deputados, asseverasse 
que quando esses navios estivessem prontos teria soado, de há muito, 
o último tiro de canhão no Paraguai. Entretanto, eles lá estiveram, 
lá serviram, ainda hoje existem; foram tomados para modelos por 
nações da Europa, e para o orador o modo por que figurou um desses 
navios, o Alagoas, no memorável dia 19 de fevereiro de 1869, é 
compensação sobeja das acres censuras que então se lhe fez. Hoje 
ninguém dirá que pôs fora o dinheiro do Estado o Ministro que 
mandou fazer tais despesas! O mesmo acontecerá a respeito do novo 
cruzador para a alfândega: tem consciência de que, mandando cons
truí-lo, prestou um bom serviço ao seu País. 

As censuras que tem ouvido hão de passar, hão de cair no. ouvido, 
mas o navio ficará, concorrendo para o aumento da renda do Estado, 
e quem sabe se para ser-lhe ainda de maior utilidade, nos aconteci
mentos que o futuro encobre? 

Ao nobre atual Sr. Ministro da Fazenda já se fizeram censuras 
idênticas, e com os mesmos fundamentos. Em 1857, segundo crê, 
S. Ex1!- mandou construir, como Ministro da Marinha, algúmas canho
neiras. Foi acusado, clamou-se contra a ilegalidade e o arbítrio, e 
S. Ex:;t deu-se a grande trabalho para defender-se. Volveram alguns 
anos, e essas canhoneiras, tão censuradas, deram-nos a vitória. do Ria
chuelo, que assegurou-nos o triunfo final na Guerra do Paraguai. 
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Censuras desta ordem não incomodam; ao contrário, satisfazem, 
porque resultam da coragem e decisão no cumprimento do sagrado 
dever de bem servir o País." 

III. O FRONT INTERNO 

Ao lado dos encargos da luta contra Lopez, teria o Gabinete de 
3 de agosto de enfrentar, dentro das próprias fronteiras, batalha 
miúda, mas exaustiva - a oposição de certas alas do Parlamento, 
conservadores e também liberais "heterodoxos", como Martinho de 
Campos, Cristiano Otoni, Felício dos Santos, Gavião Peixoto, Ta
vares Bastos e outros - sempre na estacada, criticando a marcha 
das operações, condenando providências adotadas pela alta adminis
tração, apresentando "fórmulas mágicas" de esmagar o "caudilho" 
guarani, assestando as baterias, de modo especial, contra o Ministro 
da Marinha, a peça mestra no esquema da beligerância no Prata. 

Imperioso, por exemplo, preencher os claros e aumentar os efe
tivos das tropas em operação, recorrera o Governo ao processo do 
compelle intrare, concedendo INDULTO aos detentos que se dispuses
sem a trocar a prisão pelos riscos das batalhas e convocando LIBER
TOS às armas, medidas combatidas veementemente pelos represen
tantes antiministeriais, cujas invectivas Afonso Celso corria a neu
tralizar em discurso de 5 de junho de 1868. 

"Tomarei em consideração", dizia, "algumas das proposições emiti
das pelo nobre Deputado pelo 69 Distrito de minha Província ( Cris
tiano Otoni). S. Ex"} enumerando os erros, as faltas que em sua 
opinião condenaram situação progressista, falou em reabilitação -
do galé. S. Ex"} refere-se sem dúvida ao indulto concedido a alguns 
sentenciados que se alistaram depois nas fileiras do Exército, fato a 
que também aludiu o nobre Deputado pela Província do Maranhão. 
Na opinião dos ilustres representantes, isto só basta para inutilizar 
o Gabinete que aconselhou tal medida à sabedoria da Coroa, por
quanto assim ofendeu os brios de nossos soldados, rebaixou o País 
aos olhos do mundo inteiro, e aviltou a bandeira nacional, cuja defesa 
não devia ter sido confiada a mãos que se poluíram no crime. 

Senhores, discutamos ligeiramente este ponto. Esta medida empre
gada pelo Ministério de 3 de agosto não é nova (Apoiados), tem 
sido posta em prática por vezes, e para não citar exemplos estranhos, 
lembrarei aos nobres Deputados que na legislação se encontra o 
decreto de 21 de março de 1823, por meio do qual o Imperador 
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perdoou a vários sentenciados para se alistarem na Armada e no 
Exército, e tomarem parte na guerra da independência. 

O SR. BEZERRA. Não serve de 1egra. 
0 SR. MINISTRO DA MARINHA. Nem eu quero firmar-me nos pre

cedentes; eles são antes uma evasiva do que uma justificação. Mas 
o que condenais: o fato em si, o perdão? Vede, porém que, enquanto 
não provardes que ele fo imerecido, isto é, que os agraciados não 
estavam suficientemente punidos, que a sua regeneração não se com
pletara, vossas censuras são inteiramente improcedentes! (Muitos 
apoiados). 

O SR. FELÍCIO DOS SANTOS. Não é esta a questão. 
0 SR. MINISTRO DA MARINHA. Não é esta a questão, diz o nobre 

Deputado, bem. Não atacais o ato, mas simplesmente o fim, as vistas 
com que foi ele praticado. 

O SR. FELÍCIO DOS SANTOS dá um aparte. 
(Cruzam-se outros apartes; o Sr. Presidente reclama atenção.) 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. O Ministério, dizeis vós, escancarou 

as portas das prisões, delas arrancou alguns celerados, e trocando
lhes as vestes numeradas pela farda, substituiu os grilhões pela espin
garda (Apoiados e não-apoiados). Aceito a acusação e digo: sim, 
o Ministério foi buscar ao escuro das prisões alguns defensores mais 
para a causa santa que pleiteamos; e porque não o faria? Pergunto 
ao nobre Deputado, por que não o faria? Acaso, entre nós, será 
impossível o que não o é para o resto do mundo, isto é, a regene
ração moral do criminoso pela pena, sua reabilitação pelo trabalho 
e pelo sofrimento? Poderemos nós acreditar que o cárcere seja o 
túmulo de todos os sentimentos bons do coração humano, túmulo do 
qual não possam ressurgir, aviventados pelo arrependimento? (Muitos 
apoiados, muito bem). E é um liberal que sustenta semelhante teoria, 
um liberal ultra, um liberal quand même! (Apoiados, muito bem). 
Não, senhores, esta teoria não é liberal (Apoiados). Felizmente, 
neste século e neste País ninguém pode soletrar sobre as portas dos 
cárceres as palavras frias e gélidas que o poeta escreveu na porta do 
seu inferno como eloqüentemente o disse um nobre Deputado pela 
Província do Rio de Janeiro (Apoiados, muito bem). 

O SR. FELÍCIO DOS SANTOS dá um aparte. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Sr. Presidente, semelhante teoria não 

pode manter-se perante a filosofia moderna, e é repelida pelas idéias 
de liberalismo de que S. Ex~ se declara sustentador (Apoiados). A 
acusação que contra o Gabinete formula o nobre Deputado carece 
de bases, porque assenta sobre um falso suposto; o Gabinete de 3 
de agosto não trocou a blusa do galé pela farda do soldado, nem 
&ubstituiu algemas pela espada. Os homens que alistaram~se no Exér
cito já não eram criminosos. O delinqüente desaparecera, e em seu 
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lugar estava o arrependido (Apoiados). O indulto imperial baixando 
sobre eles era simplesmente o reconhecimento de que a justiça social 
estava satisfeita (Muitos apoiados). E satisfeita ela, quem poderia pe
dir-lhe conta da passada culpa? Que obstáculo legal se opunha a que 
abraçassem qualquer profissão honesta que escolhessem? 

Era-lhes porventura vedado seguir a carreira das armas? Não; logo, 
nada tem de repreensível o ato do governo, influindo para que a 
preferissem (Apoiados). Ao contrário, se alguma coisa há que possa 
nobilitar um fato já de si nobre, porque é humanitário e filantrópico, 
se alguma coisa há que possa aumentar-lhe o merecimento, o Go
verno a praticou, indicando a esses infelizes que, expiando a sua cul
pa, reconciliaram-se com a sociedade, o meio seguro de poderem 
obter, além do esquecimento dessa mesma culpa, a estima e conside
ração de seus concidadãos, exaltando-se a seus olhos por atos de 
valor e patriotismo (Apoiados, muito bem)." 

A convocação de libertos para lutar no Paraguai suscitava críticas 
azedas de Otoni, a cujas invectivas Afonso Celso oferecia imediata 
contradita: -

"Mas, Sr. Presidente, S. Exq. disse: -Esse meio desgraçado de que 
serviu-se o Governo é suscetível de imensos abusos; os libertos são 
por via de regra os bêbados e vadios. Eu não contesto que possam 
haver, que tenham havido mesmo alguns abusos ... 

O SR; C. 0TONI (com ironia). Não é abuso. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Pode haver. Quando, por exemplo, 

eu escrevo a um Presidente de Província, e digo-lhe: "V. Exq. trate 
de promover a libertação de escravos para assentarem praça, e tome 
todas as cautelas para que venha gente boa"; se este não providencia 
de modo a evitar que só lhe apresentem bêbados e vadios, sem dúvida 
que abusa. Podem, (sic) portanto, haver abusos, mas a verdade é que 
as informações que temos abonam disciplina e a moralidade dos liber
tos. E são valentes; sempre o foram. Bateram-se com denodo na 
Guerra da Independência; um batalhão exclusivamente composto de 
libertos obrou prodígios de valor na heróica defesa da Colônia do 
Sacramento, em 1826, quando atacou-a a esquadra de Brown. Ainda 
em 1842, se o nobre Deputado se lembra das coisas da nossa terra, 
eles distinguiram-se em Santa Luzia. . . Não se lembra certamente, 
estas coisas estão apagadas do ânimo de S. Exq., que está fora de lá 
há muito tempo. Mas vamos ao que mais importa; os libertos são 
bravos e obedientes, e, portanto, tornam-se em pouco tempo bons 
soldados. 

O SR. ADOLPHO DE BARROS. E dentre eles muitos são voluntários. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Muitos são voluntários, diz V. Ex~ 

muito bem. Alguns empenham-se até para servirem. Porém, diga-me 
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o nobre Deputado: o alistamento de voluntários, o recrutamento, a 
designação de guardas nacionais, estariam isentos de abusos? (Apoia
dos) Somente nos dariam gente moralizada, sem vícios? Não com
preenderiam muitos bêbados e principalmente vadios? E preciso não 
conhecer o nosso País para afirmá-lo (Apoiados), e eu não sei mesmo 
se o número dos maus libertos excederá ou igualará o da gente má, 
obtida por meio de recrutamento, de designação ou do engajamento 
(Apoiados). 

Qual é, senhores, o meio que o nobre Depu~ado aconselha em 
substituição a este? Qual o que prefere à libertação de escravos? 
O engajamento de estrangeiros? O nobre Deputado, para que a nossa 
bandeira não seja vilipendiada, para que não se humilhe o País aos 
olhos das nações do velho e novo mundo, prefere que, em vez de 
lançarmos mão desse recurso, que além de tudo é nobre e filan
trópico, porque concorre ainda que mui indiretamente para um 
grande fim (Apoiados), prefere, digo, que a troco de algumas moedas 
sonantes vamos buscar aos public house europeus, defensores para 
a nossa causa! 

O SR. C. ÜTONI. Eu até nem disse estrangeiros, disse homens livres, 
É verdade que não excluí os estrangeiros. 

O SR. MINISTRO DA MARINP"..A. Logo, julga preferível o alistamento 
de estrangeiros à aquisição de libertos (Apoiados). Sr. Presidente, 
procurar sangue estrangeiro para lavar as nódoas da nossa bandeira, 
só quando no País não houver ... 

O SR. BELFORT DUARTE. E o que são os africanos livres? 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Ora, os africanos livres! Isso foi 

uma balela sem fundamento, que se levantou nesta Corte. A polícia, 
quando recrutou, prendeu alguns, que reclamaram, e foram soltos 
(Apoiados). Eu julgo que é mais nobre, mais digno entregar a defesa 
do País àqueles de seus filhos que tiveram a desgraça de nascerem 
escravos, mas que depois adquiriram sua liberdade, do que confiá-la a 
mercenários, que não têm outra aspiração, outro fim, senão ganhar 
dinheiro (Apoiados). Além de que o engajamento de estrangeiros já 
está conhecido entre nós; provou sempre mal ... 

(Cruzam-se apartes.) 
O SR. ADOLPHO DE BARROS. Depois não são mais escravos; não 

há direito de chamá-los assim. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Não querem saber disso os que se 

dizem liberais históricos; foram escravos, tanto basta para lançar-lhes 
o estigma da reprovação. 

O SR. ARAÚJo MoREIRA dá um aparte. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. O nobre Deputado tem toda a ra

zão; esta repugnância inspira-se nos mesmos princípios que levam 
os nobres deputados a combaterem a idéia da emancipação; e é por 
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todas estas coisas que eu cada vez compreendo menos o liberalismo 
dos ilustres cavalheiros que se dizem históricos. 

Apregoam-se os genuínos intérpretes das idéias liberais, e todos 
os dias combatem e repelem os princípios mais importantes da escola 
política a que se acham filiados! Na modificação profunda por que 
passaram os partidos políticos entre nós, as idéias por que antiga
mente pugnamos com o maior interesse são hoje, por assim 
dizer, conquistas feitas. E conquistas, senhores, tanto mais glo
riosas, quanto os que as combateram na imprensa, na tribu
na, no campo de batalha, por toda a parte enfim, inscrevem-nas 
em seus programas, abraçam-se com elas para viver (Muitos apoia
dos). São conquistas feitas e a consagração prática dos princípios que 
vingaram é hoje simplesmente uma questão de oportunidade e de 
tempo. Quem há aí, hoje, que desconheça a necessidade de reformar
se a lei de 3 de dezembro; quem há que desconheça a de reformar-se 
a lei da Guarda Nacional no sentido de inutilizar essa máquina de 
eleição, garantindo melhor os direitos do cidadão? ... 

O SR. BELFORT DuARTE e OUTROS SENHORES. Muito bem! muito 
bem! 

O SR. MINISTRO DA AGRICULTURA. Foram sempre as nossas idéias. 
0 SR. MINISTRO DA MARINHA. Quem há que não deseje dar mais 

desenvolvimento ao princípio das municipalidades, mais franquezas 
às províncias? (Muitos apoiados). Ninguém o desconhece, estamos 
todos concordes; portanto, se o partido liberal quiser viver e desempe
nhar sua gloriosa missão, deve alongar suas vistas pelo futuro, deve ter 
aspirações novas, porque as épocas são diversas, e cada uma tem 
suas exigências (Apoiados). E que outro princípio mais digno de 
figurar na bandeira liberal do que aquele que tende a igualar as con
dições da família brasileira, e fazer deste País um País só de homens 
livres? (Muito bem; apoiados). 

Volto ao ponto da discussão de que me distraíram os apartes, e, 
concluindo, direi que continuo a pensar que o ato do Governo man
dando alistar no Exército e na Esquadra alguns libertos, sem apre
sentar os inconvenientes que supôs o nobre Deputado, não é de 
forma alguma indecoroso. Peço desculpa à Câmara. Não pretendia 
envolver-me hoje na discussão, e ~endo chamado repentinamente a 
ela, falei sem ordem e sem método (Muito bem, muito bem). 

Precaríssimo o sistema de comunicações no teatro da guerra, de
terminara o Ministro da Marinha a construção de uma ferrovia no 
Chaco, obra criticada veementemente pelo deputado paulista Gavião 
Peixoto, a proclamar se assemelhava à "flor que desabrocha ao raiar 
da aurora e fenece às primeiras brisas da tarde". 
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Neutralizando-lhe as censuras, assim falava Afonso Celso, no 
mesmo discurso de 5 de junho: 

"Darei ligeiramente as razões por que mandei construir essa estra
da, que tão infelizes comparações tem inspirado. Sr. Presidente, 
forçando gloriosamente os formidáveis barrancos de Curupaiti no dia 
15 de agosto do ano passado, a divisão encouraçada achou-se em 
uma situação difícil. Essas baterias que a não puderam deter, mas 
que também não podiam ser por ela só destruídas, mais fortemente ar
tilhadas depois da passagem, levantavam-se entre ela e a esquadra de 
madeira, e assim impediam toda a comunicação pelo rio com a nossa 
base de operações. Ir por diante forçar também a fortaleza de Hu
maitá, era então uma empresa por demais temerária, se não impos
sível. Recuar, Sr. Presidente, seria um desastre, um grande desastre, 
não tanto pelos prejuízos materiais que daí nos podiam resultar, 
como pela imensa força moral que ganharia o inimigo (Apoiados). 
Convinha, pois, que a divisão encouraçada se conservasse naquele 
posto arriscado, a todo o custo; convinha-o, não só por honra sua, 
como a bem das operações de guerra. Ali, ao passo que, por um 
contínuo bombardeio, ser-lhe-ia fácil destruir aos poucos a misteriosa 
fortaleza, poderia também aproveitar a primeira oportunidade que se 
lhe oferecesse para cortar as correntes, transpô-las, e arrostar as bate
rias com alguma probabilidade de bom êxito (Apoiados). Para isto era 
necessário que, estabelecidas comunicações seguras com o resto dos 
navios, pudesse regularmente receber fornecimentos de víveres, com
bustível e munições para suprirem a falta dos que diariamente se 
consumissem. 

Não sendo praticáveis essas comunicações pelo rio, não sendo 
também pela margem direita, toda ocupada pelo inimigo, restava-nos 
o Chaco, que até então, não fora ainda completamente explorado. 
Graças porém, à incansável atividade do chefe de esquadra Elisiário, 
graças a sua energia, no mesmo dia 15 a divisão avançada pôde 
comunicar-se com os navios que ficavam aquém de Curupaiíi. Foi 
pelo Chaco que me vieram as participações oficiais desse feito bri
lhante, participações que esta Câmara e todo o País leram cheios de 
entusiasmo (Apoiados). 

Para logo começou o serviço dos fornecimentos com os recursos 
de que se dispunha, e alguns cedidos pelo Exército. Esse serviço, 
porém, não satisfazia às necessidades da divisão, tanto que, a 22 de 
agosto, em ofício n9 261 escrevia o Almirante: "Há dificuldade em 
alcançar mulas e carretas, e sem este elemento estou mal; ficará hoje 
concluída a ponte do Chaco, e estão &li acampadas umas 300 praças". 
A 2 do mesmo mês sob o n9 270 acrescentava: "Com esta força, os 
destacamentos do batalhão naval e os garibaldinos, tenho perto de 
700 homens no Chaco, e se obtiver, como espero, umas 50 praças 
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de cavalaria, alguns carros, mulas, poder-me-ei sustentar na posrçao 
difícil, mas sobremaneira honrosa, em que tenho os meus encoura
çados, sem muitos sérios cuidados." 

Imediatamente dei as providências a meu alcance para que do Rio 
da Prata sem demora fossem remetidos para a Esquadra animais, 
carros e tudo o mais que necessário era. Estes recursos chegaram 
ali com toda a rapidez, e com os que o chefe Elisiário já tinha reunido 
em conseqüência de medidas tomadas anteriormente, melhoraram 
alguma coisa o serviço dos transportes. Mas, Sr. Presidente, não me 
tranqüilizava isto - o serviço por meio de carros era moroso e nem 
podiam eles conduzir tudo quanto a divisão carecesse. O transporte de 
artilharia de 120 ou 150 por exemplo, para substituir qualquer peça 
que se inutilizasse, era quase impossível. Tratei, pois, de informar-me 
se não seria exeqüível naquele terreno um meio de comunicação mais 
fácil, mais rápido, mais seguro, uma estrada de ferro, um tram-road, 
pelo menos. Reconhecida a possibilidade da colocação de um trilho de 
ferro, deliberei a construção da estrada, sem olhar a despesa, con
fesso-o, sem olhar a despesa, como não olharia em relação a qualquer 
outro meio de comunica,ção ainda mais aperfeiçoado, se existisse, 
porque entendi que a questão de dinheiro era secundária, era mes
quinha, quando se tratava de conservar uma posição importante; era 
inadmissível, quando se tratava de colocar os nossos encouraçados 
em estado de poderem sustentar o nome glorioso da Marinha bra
sileira (Muitos apoiados). 

Era mister, Sr. Presidente, que eles sempre estivessem em perfeito 
pé de guerra, que dispusessem de todos os elementos, não só para 
prejudicar o inimigo, como para defender-se com vantagem; era mis
ter que, da esquadra de madeira, se lhes pudesse enviar, em um mo
mento, qualquer socorro de gente ou de material. Se para isto, repito, 
a civilização moderna tivesse descoberto um meio preferível à estrada 
de ferro, custasse embora o dobro ou triplo dela, eu o empregaria 
sem hesitar, pois estou bem certo de que milhões que assim despen
desse seriam bem gastos aos olhos do país (Muitos apoiados; muito 
bem). Mas, Sr. Presidente, a estrada de ferro, o melhor que eu podia 
fazer a tal respeito, não era, felizmente, o mais dispendioso. Não 
tenho aqui os dados, nem me sobra tempo para demonstrá-lo hoje, 
fá-lo-ei depois, se for preciso. Firmo a proposição - a estrada de 
ferro ficou mais barata do que ficaria qualquer outro meio que se 
pudesse empregar. Mas, disse o nobre Deputado, a enchente cobriu 
os trilhos, e toda essa despesa foi completamente perdida. Perdida, 
Sr. Presidente! E os dois meses de excelentes serviços que ela prestou? 
E os que prestaria se não tivesse havido enchente? Se Curupaiti não 
tivesse sido abandonado, de quanta vantagem não seria ela? (Apoia
dos). Porventura pode-se considerar despesa inútil, desperdício, os 
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imensos e custosos preparativos que fez a Inglaterra para a campa
nha da Abissínia, em vista da facilidade com que a terminou? 
(Apoiados). Ninguém o dirá; no Parlamento inglês ninguém se levan
tará para acusar o Governo, antes tecer-lhe-ão elogios pela previdên
cia com que tudo acautelou (Apoiados). 

A ilustre oposição manifestou já seu juízo a respeito desta estrada; 
demos agora a palavra a quem é mais competente para bem apreciar 
a sua inutilidade ou as suas vantagens, o Visconde de Inhaúma. Em 
carta de 18 de novembro dizia-me o Vice-Almirante: - "Para que 
venham pelo Chaco tantos gêneros que diariamente consomem dez 
navios é preciso que em um ou outro dia deixem de vir projetis. 
Ora, estes só podem vir a pouco e pouco, porque são pesadíssimos. 
O tram-road trar-nos-ia destes apuros." 

Ao lado das críticas demolidoras, apareciam, também, as "con
tribuições construtivas", "ovos de Colombo" apontados como meio 
cômodo e prático de terminar a guerra, destacando-se, entre os estra
tegistas mais apurados, o mineiro Cristiano Otoni, para quem bastava 
ao Governo reforçar as tropas com um contingente de mais 1 O ou 15 
mil homens e Lopez seria esmagado de uma vez. 

Analisando a sugestão simplista do prócer montanhês assim falava 
Afonso Celso: 

"Vou satisfazer ao nobre Deputado por Minas Gerais, dando-lhe 
quantas explicações no momento posso ministrar-lhe. Que S. Ex~ não 
é marechal sabemo-lo todos, mas que tratando dos negócios da guerra 
mostrou-se consumado mariscal, afirmo-o sem receio de contestação. 
A Câmara ouviu a indicação das medidas que S. Ex~ julga infalíveis 
para de pronto terminar-se a guerra: Se o Governo mandar de uma 
vez para o teatro da luta 15.000 homens, rende-se Humaitá, ficam des
truídas as obras de defesa que porventura Lopez tenha no Tebiquari, 
e a aliança triunfa imediatamente. Eis aí uma idéia que nada tem de 
complicada, o que é característico das boas concepções, um plano de 
campanha enfim que indubitavelmente dá ao nobre Deputado o 
direito de figurar entre os mariscais (Hilaridade). Eu, Sr. Presidente, 
que não sou marechal nem mariscal, não me atrevo a enunciar juízo 
definitivo sobre o mérito da idéia, aventurarei somente algumas dúvi
das. Parece-me que a remessa de 15.000 homens que levariam seis 
meses para se tornarem soldados, pois só poderíamos mandar recru
tas, não seria esse golpe decisivo, como supõe o nobre Deputado 
(Apoiados). Demais se o nobre Deputado não contesta ao ilustre 
Marquês de Caxias nem bravura, nem conhecimento da sua arte, 
nem patriotismo, há de concordar em que se S. Ex~ julgasse neces
sário esse reforço, se entendesse ser ele o meio seguro e eficaz de 
pôr termo à luta, já o teria reclamado (Apoiados). Pois bem, S. Ex~ 
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não o reclamou; e, portanto, devemos concluir que com os recursos 
de que dispõe julga-se habilitado a desempenhar sua gloriosa missão, 
obtendo completo triunfo (Apoiados). Se o não conseguiu já, apesar 
das constantes vitórias que temos alcançado, não admira, porque 
fazemos a guerra em um País completamente desconhecido, onde tudo 
é mistério singularmente favorecido pela natureza, que parece ter-se 
esmerado em acumular nele todos os meios de facilitar a defensiva. 
Não me admira, pois, que quando julgamos próximo o termo da 
campanha surja um novo obstáculo que o adie (Apoiados). Senhores 
nunca foram conhecidos exatamente os recursos do Paraguai. Pouco 
tempo antes do aprisionamento do vapor Marquês de Olinda, comu
nicações oficiais diziam-nos que o seu Exército não excedia de 14.000 
homens; que todo o seu armamento era antigo, que em seu Estado
Maior não havia um oficial instruído, e que a própria fortaleza de 
Humaitá estava mal artilhada. 

Entretanto, Lopez começou a campanha com 80.000 homens se
guramente, disciplinados, aguerridos e bravos como o são os melho
res soldados; tinha consideráveis depósitos de material de guerra, 
dispunha de uma nmnerosa Marinha, e não lhe faltavam Generais 
que conhecessem a arte da guerra (Apoiados). A invasão de Cor
rientes e a conseqüente retirada de Robles foram operações de guerra 
perfeitamente bem dirigidas; e nem se julgue inepta a expedição ao 
Rio Grande, pelo seu completo malogro (Apoiados). Se não falhas
sem a Lopez os elementos com que contava no território argentino e 
oriental, a guerra não estaria ainda no pé em que se acha (Apoia
dos). Quando se combate um povo que assim acumulou tão consi
deráveis elementos, sem que seus mais próximos vizinhos o suspei
tassem, que soube ocultar sua força até o momento de empregá-la; 
quando se combate em um País de pântanos e desfiladeiros, de fana
tismo e indomável energia, não admira, repito, que a guerra se pro
longue, quando menos se espera. 

Mas, perguntou o nobre Deputado se for necessário executar o meu 
plano, se for necessário mandar para o teatro da guerra 15.000 
homens mais, poderá fazê-lo o atual governo? Pode-lo-á, sim, como 
poderíeis vós, ou outro qualquer Gabinete, que se achasse à frente 
do País (Muitos apoiados), porque esta guerra é nacional, é de 
honra, de dignidade, de patriotismo para o Brasil (Numerosos 
apoiados). 

O nobre Deputado, convidando-nos a que nos retiremos do poder 
para que venha outro Gabinete que possa levantar a força que julga 
necessária, ofende sem dúvida alguma os sentimentos da nação 
(Numerosos apoiados, não-apoiados. Diferentes apartes). Sim, ofen
de-nos, porque, quando se trata de sacrifícios pelos brios nacionais 

156 



não há brasileiro que pergunte que homens estão no poder (Apoia
dos, muito bem. Apartes). 

VozEs. Ouçam, ouçam! 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Nenhum brasileiro, digno deste 

nome, esperará que seja Ministro o indivíduo de sua afeição, para 
dar ao Governo os recursos de que careça para castigar o inimigo 
do seu País. 

Todos os recursos nacionais, sangue, vida, fortuna serão conce
didos a qualquer Governo, que os exija, em nome do pundonor 
ofendido, em honra da bandeira ultrajada (Muito bem, muito bem)." 

Um dos "penachos" de Afonso Celso, repitamos, eram a altivez 
e o desassombro diante de críticas e acusações dos adversários, em 
desafios de quem se sentia seguro, não temendo o exame de sua 
conduta, jogando reptos assim: "Declaro ao nobre Deputado que con
siderarei como um serviço não só ao País como a mim, a análise 
mais rigorosa que S. Ex~ queira fazer de todos os meus atos. Prestar
lhe-ei os esclarecimentos que exigir, porque a discussão só me pode 
ser proveitosa (Apoiados). Renovo o convite que o ano passado 
dirigi ao nobre Deputado: indague de todos os meus atos, analise 
cada um deles, não tenha para comigo contemplação, venha discutir, 
e eu hei de convencê-lo (porque, apesar da má vontade que este 
ano o nobre Deputado me tem mostrado, não duvido da sua justiça) 
de que em todos eles tenho procurado servir bem ao meu País. 

É preciso que o nobre Deputado saiba que ·estou disposto a res
ponder-lhe em qualquer ocasião. Não me poupe, discuta todos os 
meus atos. É isto o que eu quero que fique bem consignado." 

O SR. C. OTONI. É homem; podia enganar-se. Errare humanum est. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Pois deve apontar os meus erros. 

O que sabe? 
O SR. C. 0TONI. O que sei! Sei das suas grandes fraquezas como 

administrador. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Pois indique-as todas, e prove-as. 

Mas não o fará, porque não pode. Isto é declamação, recurso· cediço, 
já estragado, sem mérito algum!" 

Ou investindo contra a "imprensa marrom": 
"V. Ex~ me permitirá abrir um parêntese. Esta questão já foi trata

da na imprensa; e artigos anônimos, adulterando completamente os 
fatos, dirigiram-me acres censuras a respeito, asseverando ter eu man
dado ao Rio da Prata um agente para comprar estes trilhos, o qual 
abusara da minha confiança, obrigando o Governo a pagar mais do 
que eles custaram. Nunca me defendi, nem consenti que meus amigos 
o fizessem, porque se acato e respeito a imprensa séria, como uma das 
mais belas instituições dos povos livres, como uma eficaz garantia no 
sistema representativo; se, homem de discussão, apresso-me a aceitar 
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luta franca e leal, defendendo-me das acusações sizudas e decentes 
que porventura me são dirigidas, desprezo as insinuações e calúnias 
da imprensa anônima, não me incomodo com as diatribes de que ela 
se faz eco. 

O SR. CESÁRIO ALVIM. Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Nunca me defendi e a Câmara verá 

que o podia fazer com vantagem, de modo a esmagar a acusação, 
porque entendo que a bem de todos nós, a bem do País, é mister 
moralizar a imprensa (Muitos apoiados). 

:É mister moralizá-la, senhores, não pelo emprego de medidas coer
citivas ou de repressão, que eu não admito em tal matéria, mas dei
xando-lhe inteira e plena liberdade. Do próprio excesso do mal virá 
o remédio (Apoiados); a reação se operará naturalmente, desde que 
os que abusam de tão magnífica instituição se convenceram de que 
esse abuso, esse emprego ilegítimo de tão poderoso elemento não lhes 
aproveita, e nem ao menos serve para tirar aos que dele são vítimas 
a calma e a tranqüilidade, nem ao menos serve para obrigá-los a 
uma justificação (Muitos apoiados). Nunca me defendi, porque en
tendo que uma das qualidades indispensáveis ao homem público é 
ter força de ânimo bastante para caminhar direito ao seu fim, e 
esperar que a verdade apareça por si, ou que se lhe apareça ocasião 
para justificar-se dignamente, sem que tenha necessidade de tocar no 
limo que as paixões partidárias revolvem muitas vezes, obstruindo 
com ele esse grande respiradouro das sociedades modernas, denomi
nado- imprensa! (Muitos apoiados)." 

Dentro desta orientação, voltava, em discurso de 6 de junho, a 
responder às acusações de Otoni, enfatizando: 

"Sr. Presidente, não me fiz cargo de responder ao nobre Deputado 
por Minas em todas as discussões em que S. Exll- tomou parte. O meu 
propósito é responder a todas e quaisquer censuras que o nobre 
Deputado me faça e sempre no tom em que as fizer. Não fiz propó
sito, nem poderia fazê-lo, de responder a tudo quanto disser o nobre 
Deputado ... 

O SR. C. 0TONI. Não está falando no meu tom. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Ê o tom natural da minha voz. Não 

afinamos pela mesma corda. E tivesse feito semelhantes propósitos, 
tomaria uma tarefa ingrata. S. Exll- ocupa-se demasiadamente de si 
nesta casa, e eu não estou disposto a fazer da pessoa do nobre Depu
tado assunto dos meus discursos. Somente o que eu quero é respon
der-lhe sempre que honrar-me com suas censuras. Reitero solenemente 
o convite que ontem à noite dirigi; provoco-o a analisar todos os 
meus atos; pergunte, indague, esmerilhe, venha acusar-me, e hei de 
responder-lhe categoricamente, e sempre com vantagem, sobremodo a 
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convencer, não ao nobre Deputado, porque devo duvidar da sua 
justiça, mas à Câmara inteira, e a Nação que representamos, que o 
Ministro da Marinha só procura servir bem o seu País (Repetidos 
apoiados). Não hei de convencer ao nobre Deputado, Sr. Presidente, 
porque, se ontem não duvidava da justiça de S. Exll- apesar da má 
vontade que contra mim tem revelado este ano, já não creio nela, 
à vista do modo como procedeu para comigo, modo que não é leal, 
que não é de cavalheiro, que não se deve esperar de S. Ex:;t (Muitos 
apoiados). Com efeito ocultar datas, tomar de um documento uma 
ou outra palavra, destacar frases para formular um argumento, não 
é recurso digno do nobre Deputado (Apoiados). E foi o que fez o 
nobl.'e Deputado! Hei de mostrar com os próprios documentos que 
contei a S. Exll- a verdade de tudo quanto avancei; hei de mostrar 
que o que disse o nobre Deputado é uma inexatidão. Não disse ontem 
que o nobre Deputado não entendia de coisas de guerra, o que fiz 
foi responder a uma proposição de S. Exll- que me pareceu impro
cedente. 

UMA voz. Chamou-o simplesmente mariscal! 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. E o chamo ainda, porque mariscal 

é todo aquele que longe do teatro da guerra ocupa-se de formular 
planos de campanha, e S. Exll- o fez, aconselhando como meio de 
terminar-se brevemente a guerra a pronta remessa de mais 15.000 
homens. 

O SR. C. OTONI. Não disse único. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Nisso consistia o plano de campa

nha de S. Exll-. Foi esta observação que combati, e continuo a com
bater. Ninguém acreditará que o êxito da guerra dependa da presença 
no teatro das operações de mais alguns milhares de homens bisonhos, 
sem disciplina alguma, alheios completamente ao serviço das armas, 
e que no momento da ação mais serviriam para incomodar os 
Generais do que para auxiliá-los. Não são os numerosos Exércitos 
que decidem da sorte da guerra, mas os bons soldados (Apoiados). 
Se 10 ou 15.000 homens mais no teatro da guerra ·fossem 
necessários para que ela se concluísse, por certo que os nossos gene
rais tê-los-iam reclamado (Apoiados), e eu asseguro à Câmara que 
até o presente não recebemos tal pedido. Os que nos têm sido feitos 
foram atendidos. Posso acrescentar mesmo que o Vice-Almirante já 
me tem dito que não lhe mande mais gente, bastando a que lhe hei 
remetido. Disso, porém, não se segue que eu deva arrefecer nos es
forços que emprego para preparar contingentes; continuarei a fazê-lo 
com o maior empenho, enquanto não for disparado o último tiro. 

O plano do nobre Deputado peca ainda por ilógico. Se são neces
sários mais 15.000 homens para que se possa sitiar Humaitá, e ao 
mesmo tempo ocupar o Tebiquari, a fim de impedir que se levantem 
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obras de defesa, então cumpria mandar o dobro, o triplo, quantos 
fossem precisos para guarnecer quaisquer outros pontos da Repú
blica, onde o inimigo se apoiar, prolongando a resistência (Apoia
dos). Assim, mais depressa obteríamos o termo da guerra (Apoiados). 
Ora, Sr. Presidente, isto não é plano de marechal, é de mariscal! 

O SR. C. 0TONI. Não me ofende com este título. 

Declarou o nobre Deputado que retificará o seu juízo em mais de 
um ponto acerca da questão da estrada de ferro do Chaco, mas nem 
por isso absolvia-me da culpa, antes achou no exame dos documen
tos que lhe ministrei motivo para increpar-me. S. Exq. firmou esta 
proposição. Contratastes com o Sr. Freitas dos Reis a compra dos 
trilhos de ferro que sabíeis não possuir. - Esta é a base de todas as 
argüições do nobre Deputado, que daí conclui o meu pouco zelo 
pelos dinheiros públicos, que aí descobre a prova da condenável pre
cipitação com que decido os negócios de minha pasta. Para demons
trá-lo o nobre Deputado citou frases destacadas de alguns desses 
documentos, omitiu datas de outros. Pois bem, com esses mesmos 
documentos provarei o contrário, mostrando que o Sr. Freitas apre
sentou-se ao Governo como possuidor de trilhos, e que não podia, 
nem devia o Governo duvidá-lo, não podia nem devia deixar de 
firmar com ele o contrato em questão. Destruída assim a principal 
argüição do nobre Deputado, terei respondido a todos os seus argu
mentos, que aliás não deixarei de considerar um por um. 

O procedimento do nobre Deputado é, Sr. Presidente, a conseqüên
cia ou antes a aplicação dessa teoria, sustentada pelo ilustre repre
sentante da Província do Maranhão, de que é lícito ao oposicionista 
empregar todos os meios para prejudicar o Governo e derrubá-lo, 
que se deve combatê-lo a todo o transe, negar-lhe razão e justiça, 
quando as tenha, negar-lhe tudo ... 

O SR. BELFORT DUARTE. Quando o Governo não me merecer con
fiança. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Perdoe-me V. Exq., essa teoria é 
insustentável. Antes de oposicionista, V. Exq. é aqui legislador, é 
representante da nação, e, portanto, não pode, pelo simples desejo de 
oposição, negar seu voto às medidas que lhe sejam necessárias ou 
úteis, porque prejudicará assim, não ao governo, mas a própria nação 
(Apoiados e não-apoiados; diversos apartes de todos os lados da casa. 
O Sr. Presidente reclama atenção). 

A aspiração nobre e legítima de toda a oposição é o poder; é o 
poder o fim de todos os seus esforços. Pois bem, se é verdadeira a 
teoria do nobre Deputado, em que posição difícil não se achará como 
Governo no dia seguinte ao da vitória que o elevou, se essa vitória 
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tiver custado o sacrifício de uma medida de grande utilidade, de 
uma medida indispensável para a boa gestão dos negócios públicos? 
(Apoiados, não-apoiados). 

(Há muitos apartes. O Sr. Presidente reclama atenção). 
Não posso crer que os verdadeiros princípios do sistema represen

tativo se conciliem com a doutrina de que seja lícito a uma oposição 
que não tem força para derrubar constitucionalmente um Gabinete, 
negar-lhe os meios indispensáveis do Governo, negar-lhe orçamento, 
negar-lhe Exército e Marinha, todas essas medidas, finalmente, das 
quais não pode o País prescindir (Apoiados e não-apoiados). Ê bem 
diverso o exemplo que ainda agora nos dá a Inglaterra. Aí o Gabinete 
tem sofrido ultimamente derrotas no Parlamento, mas conservando
se no seu posto, porque entende não dever retirar-se, diz-lhe franca
mente: "Pretendo dissolver-vos, mas depois que me concedestes tais 
e tais leis, que são indispensáveis ao Governo do País" (Apoiados; 
muito bem). 

(Há diversos apartes.) 
E essas leis hão de ser concedidas, e a opos1çao não as recusará, 

antes há de concorrer com as suas luzes para que sejam bem elabo
radas. Isto é que é verdadeiro espírito representativo ... " 

A "inatividade" de Caxias, recorde-se, seria uma das mais cons
tantes críticas à maneira como se vinham processando as operações, 
estranhando-se, entre coisas, não ordenasse, logo e logo, o ataque a 
Humaitá, omissão tanto mais difícil de compreender quanto infor
mações oficiais davám conta de que a praça nao tinha elementos para 
resistir mais de dois meses. 

Respondendo a Tavares Bastos, Afonso Celso esclarecia, em dis
curso de 23 de junho de 1868: 

"Estou persuadido de que, levado o assalto às trincheiras de Hu
maitá as bandeiras aliadas tremularão sobre suas ameias (Muitos 
apoiados). Agora, se é meio acertado dar o assalto, correndo o risco 
de grandes perdas; ou esperar que o inimigo se entregue por efeito 
do sítio, é questão que não me julgo habilitado a resolver. Faça-o 
a ilustre oposição, se pode fazê-lo daqui, longe do teatro dos acon
tecimentos e na ignorância completa das condições locais. Faça-o, 
assumindo a responsabilidade perante o País (Apoiados). Para o 
Governo é o General-em-Chefe o único competente para resolver 
semelhante questão, e o Governo tem a convicção de que, seja qual 
for o alvitre escolhido pelo Sr. Marquês de Caxias, será o mais con
veniente aos interesses da aliança o que lhe aconselharem sua perícia 
e bravura, e inspirar-lhe o seu patriotismo (Muitos apoiados). 

Mas, perguntou ainda o nobre Deputado, de que recursos dispõe 
o General-em-Chefe? E fácil a resposta: dispõe de todas as forças 
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aliadas, sob seu comando. Se o nobre Deputado quer saber o quantum 
dessas praças, dir-lhe-ei que dos mapas anexos ao relatório da guerra 
verá que havia prontos na época a que a eles se refere, trinta e tantos 
mil homens, isto é, os que no momento preciso podiam entrar em 
linha de combate ... 

Pelo que toca à Esquadra, sua guarnição orça por 4.600 a 5.000 
homens ... 

Que recursos tem o inimigo em Humaitá? 
Esta pergunta do nobre Deputado já está em parte respondida, 

porque contém-se na primeira, e confesso a S. Ex1.1 que pouco mais 
posso dizer de positivo. Para fazê-lo seria mister estar de posse dos 
segredos do inimigo. Que recursos tem ele dentro da fortaleza? ... 
Suponho, Sr. Presidente, que a força ali encerrada não excederá de 
2.000 a 3.000 homens. Determinar exatamente o número, bem vê a 
Câmara, que não é possível, apesar dos desejos que tenho de satis
fazer ao nobre Deputado ... 

Exige o nobre Deputado que lhe informe em que ponto se acha o 
Presidente Lopez, determinando a latitude e longitude . . . Outra difi
culdade para mim, Sr. Presidente! Como determinar o grau de lati
tude e longitude da posição ocupada pelo Marechal Lopez, sendo o 
interior do seu País completamente desconhecido, e dele não havendo 
mapas regulares?! (Apoiados). 

Entretanto, alguma coisa sabemos a esse respeito, que com muito 
gosto comunicarei ao nobre Deputado. O Presidente da República 
está acampado em São Fernando sobre o rio Tebiquari. Não é à 
foz do rio, mas um pouco para o interior ... 

Quais os meios de resistência, continuou o nobre Deputado, que 
pode ter ainda o inimigo? Qual é o número exato das praças de 
Lopez? Acredito que o Presidente do Paraguai pode ter ainda sob 
as armas 9 a 10.000 homens, além da força que está em Humaitá. 
:É isto o que resulta dos depoimentos de vários passados, e se aten
dermos às perdas que o exército paraguaio tem experimentado, desde 
o começo da campanha, reconheceremos que aquele número é razoá
vel. O Marechal Lopez começou a guerra com 80.000 homens segu
ramente, e se deste número deduzirmos os mortos ou inutilizados 
nos diversos recontros, e as perdas que devem ter causado as enfer
midades, ver-se-á que ele não pode contar hoje mais do que 12 a 
13.000 homens, ainda calculando-se com os novos reforços que possa 
ter levantado. 

Ignoro quais as perdas que sofremos ou vantagens que alcançamos 
no último combate do Chaco, a que se referiu o nobre Deputado, por
que nenhuma comunicação oficial tivemos sobre esse fato. E creia 
que respondemos sempre com lealdade e franqueza. Nada temos que 
ocultar ao Parlamento. Ocultar o quê? Reveses?! Se os experimentás-
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semos seríamos os primeiros a comunicá-los à nação, porque temos 
fé na sua virilidade, na sua energia e constância (Apoiados). Se ex
perimentássemos algum revés, viríamos imediatamente à presença 
das Câmaras pedir os meios necessários para assoberbar-lhe as con
seqüências (Muitos apoiados). Não nos abateriam reveses (Apoia
dos), ao contrário, despertariam com mais força o patriotismo de to
dos os brasileiros, e novas legiões de voluntários surgiriam de todas 
as partes do Império (Muitos apoiados). E, pois, não há motivo para 
que tenhamos reservas com o Parlamento. 

Prosseguirei. A subida da divisão avançada a Assunção foi um 
passeio de mera recreação, no pensar do nobre Deputado, que, su
pondo abandonada a idéia dos reconhecimentos militares ao inte
rior do País inimigo, quer saber os motivos por que foi ela posta 
de parte. Se a expedição dos encouraçados a Assunção foi uma via
gem de simples recreação, digam-no os estabelecimentos públicos 
que nossas bombas incendiaram e os recursos do inimigo que os 
monitores inutilizaram em caminho (Apoiados). Se não teve impor
tância essa expedição, diga-o o Semanário, e o próprio Presidente 
Lopez, que depois dela removeu a sede do Governo, e viu-se obri
gado a fechar os arsenais e oficinas que ali tinha (Apoiados). Como 
quer que seja, essa expedição mostrou que não se abandonou a idéia 
dos reconhecimentos, sendo certo também que eles acabam de reno
var-se por uma coluna do Exército. Verdade é que o nobre Depu
tado entende que essa coluna devia ser mais numerosa, que o General
em-Chefe devia ter mandado mais gente; mas, declinando da auto
ridade do nobre Deputado sobre este ponto, direi que se mais força 
fosse preciso mais força teria seguido (Apoiados). 

0 SR. FONTENELLE dá um aparte. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Perdoe-me, está enganado. O Te

biquari não pode deter o passo ao nosso Exército, nem está ao abri
go da esquadra. Lá poderão chegar pelo menos os nossos monitores, 
e aqueles encouraçados contra cuja construção tanto se clamou aqui 
em o ano passado, e que me valeram as censuras do nobre Depu
tado pelas Alagoas. 

O SR. FoNTENELLE. Mas V. Ex~ ignora a que distância da foz se 
acha o quartel-general de Lopez. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. E o que se segue daí? E admira 
porventura que o não saibamos ainda, quando levamos a guerra ao 
interior de um país que nunca foi permitido devassar a estrangeiro 
algum? Nós temos marchado sempre, Sr. Presidente, pelo desconhe
cido; o Paraguai é um mistério, como muito bem disse o Sr. Pre
sidente do Conselho. :f: isto justamente o que explica a demora da 
guerra, quando se espera vê-la terminada. Na Europa, onde não 
há um palmo de terra que não seja medido e explorado, onde as 

163 



nações conhecem perfeitamente os recursos de cada uma, onde os 
mais numerosos Exércitos podem rápida e facilmente mover-se de 
um ponto para outro, as guerras concluem-se em pouco tempo, e os 
acontecimentos realizam-se quase sempre onde e como são previstos. 
Mas o Paraguai é um país excepcional, a guerra que ali fazemos nada 
tem de comum com as guerras européias; não admira, pois, que os 
cálculos falhem e não se realizem as previsões mais bem fundadas 
(Apoiados). A campanha francesa no México aí está para provar 
que as guerras na América não se fazem como no velho continente. 
E note-se que o México não é o Paraguai; não esteve, como ele, 
seqüestrado do mundo; era um país bem conhecido (Apoiados). 

Que força pedia o General para atacar Humaitá? Tal é a última 
pergunta do nobre Deputado, a que devo responder. Sr. Presidente, 
por vezes tem o Governo declarado, e agora repito, que o General 
não fez pedido de força alguma para atacar Humaitá, ou para as 
operações que se devem seguir. Nunca nos disseram os nossos gene
rais - precisamos que nos envieis tantos mil homens para este ou 
aquele fim. - Alguns pedidos que nos fizeram, não porque os jul
gassem indispensáveis, mas porque é sempre conveniente aumentar 
um exército em campanha, foram prontamente atendidos. E nem era 
preciso que nos pedissem reforços para que lhes mandássemos, como 
mandaremos até que soe o último tiro e seja completamente vingada 
a honra nacional (Apoiados). Não nos faltam recursos para satisfa
zer qualquer reclamação que nos venha neste sentido, porque o pa
triotismo dos brasileiros é uma fonte inesgotável, e a sua resolução 
como a do Governo é não depor as armas sem que tenhamos conse
guido os nobres e elevados fins da Tríplice Aliança (Muitos apoia
dos, muito bem, muito bem)." 
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A CRISE MINISTERIAL DE JULHO DE 1868, 
O OCASO DOS LIBERAIS 

As DESINTELIGÊNCIAS entre Caxias e o Gabinete de 3 de agosto ma
terializaram-se em fevereiro de 1868, quando Zacarias levou ao co
nhecimento do Conselho de Estado o pedido de demissão do coman
dante militar e a carta ao Ministro da Guerra, explicando os motivos 
reais de sua atitude. 

Tratado de começo, pela própria natureza do assunto, in pene
tralibus pontificum - a Coroa, o Ministério e o Conselho de Es
tado - o incidente acabaria transpirando lá fora, deturpado, como 
de regra, pelas especulações dos interessados em agravar a moldura, 
explodindo no Parlamento pela voz de Cristiano Otôni, ao comentar, 
em discurso de 4 de julho de 1868, as explicações de Zacarias, que 
não lograram convencer a oposição. 

"O Sr. Presidente do Conselho", acentuava o liberal dissidente mi
neiro, "disse no Senado que, quando se tratou da nomeação de um 
General que unificasse o comando das forças de mar e terra, reunidos 
todos os Ministros, menos o da Guerra, sabidamente adversário, qua
se inimigo pessoal do General, resolveram que era indispensável 
mandar para o Paraguai o nobre Marquês de Caxias, e que se 
S. Ex1:l não aceitasse a missão o Ministério se retiraria. E como o 
patriotismo do General lhe inspirou a aceitação, não houve lugar 
à clausula; mas ainda assim Iha referiram. 

O SR. MINISTRO DA GuERRA. Dissemos-lhe depois. 
O SR. C. 0TONI. Disseram. -Nós nos retiraríamos se V. Ex1:l não 

aceitasse. Mas, senhores, se temos um Ministério abraçado com a 
grande maioria da Nação, um Ministério Liberal, capaz de levar o 
futuro deste país a bom posto, um Ministério cheio de capacidades, 
que papel faz perante as nações estrangeiras o país cujo Governo, 
em conferência, em boa fé, olha em roda de si, e reconhece que a 
sua sorte está dependendo do aceno de um general? 

0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA. É simplesmente o papel da
queles que colocam a causa pública acima de todos os interesses. 

O SR. C. 0TONI. Não é esta a questão. Porventura entendeu o Mi
nistério que, se por acaso faltasse ao Marquês de Caxias um pouco 
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de patriotismo naquela ocasião, ou se moléstias o impossibilitassem 
de marchar, o Brasil estava perdido, não tinha salvação? 

0 SR. MINISTRO DA AGRICULTURA. Já é outra hipótese. 
O SR. C. ÜTONI. Se é assim, se o único salvador era aquele Ge

neral, assim feito árbitro dos destinos do Império, o Ministério devia 
de fato retirar-se. E a situação estava morta; um partido que no po
der se mostra tão impotente, um Ministério que se declara ele mesmo 
à mercê do seu subordinado, que até faz saber que quanto quiser, 
com um simples aceno os lançará fora do poder, uma tal ordem de 
coisas é própria para manter a força moral, a dignidade do poder? 
O Sr. Marquês de Caxias, além de militar, é um dos dignos chefes 
do partido conservador. Se este, pois especula com a posição do seu 
correligionário, que é General no Paraguai, contra o Ministério para 
conquistar o poder, de quem é a culpa senão do Ministério, que disse 
com antecedência: - Vós, General, me derribareis quando qui
serdes - ? 

Ainda mais. Dizem os Srs. Ministros que o Sr. Marquês de Caxias, 
além de um ofício em que se demitia por doente, em carta particular 
alegava falta de confiança da parte do Ministério. Estas revelações, se 
são exatas, certamente depõem contra o General, que faz política com 
a sua espada; se não o são, como é dado suspeitar, visto que o Minis
tério depois de afirmar a existência da famosa carta, depois de dizer 
que está nas atas do Conselho de Estado, a recusa às vistas dos repre
sentantes da Nação se não são exatas, digo, a que papel desce o Go
verno de nosso país? Mas demos que sejam exatas, e esta é a hipótese 
mais favorável para o Ministério. Qual é a conclusão? A confissão de 
que o Ministério se acha dependente de um aceno do General. Estes 
fatos, pois, são mais um motivo de oposição: o Ministério rebaixa a 
dignidade do Governo. Só aludirei ainda a um ponto deste tristíssimo 
incidente: a demissão pedida por meio de discurso proferido em pleno 
Conselho de Estado; estilo novo, estilo que há de causar surpresa em 
todos os países civilizados (Apoiados da oposição). As relações 
entre a Coroa e o Presidente do Conselho sobre nomeação e demis
são de Ministros não podem deixar de ficar na sombra do Gabinete 
imperial, para que a responsabilidade do Ministro cubra efetivamente 
a irresponsabilidade do Monarca. Entre as duas entidades não pode 
haver intermediário sem viciamento do nosso sistema de Governo. 
O Sr. Presidente do Conselho, porém, colocou entre si e a Coroa 
os conselheiros de Estado, que decidiram a continuação do Minis
tério, e (já tem sido tolerada a palavra) o apadrinharam perante 
o Sr. Marquês de Caxias. Ora, depois de estar averiguando que, se 
continuam Ministros e General, é porque os chefes conservadores 
que têm assento no Conselho de Estado deram licença ao Ministério 
atual para continuar (Apoiados e não-apoiados), como se pode crer 
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na perfeita cordialidade entre o Ministério atual e o General co
mandante-em-chefe das nossas forças no Paraguai? Não há esforço 
de dialética que satisfaça a consciência do País a respeito destas 
anomalias; desculpem-me Suas Excelências." 

Tentando neutralizar a investida do resinguento comprovinciano, 
Afonso Celso acudiu, presto, ao cartel, em longo discurso de 4 de 
julho, o seu "canto de cisne" como Ministro da Marinha. 

"Chama-me a este debate um incidente que se deu entre mim 
e o nobre Deputado por Minas Gerais, que acaba de sentar-se. Cha
maram-me ainda a ela algumas proposições emitidas por S. Exil-, que 
não posso deixar sem resposta. E finalmente, o Jesejo que tenho de 
aproveitar a primeira oportunidade que se me oferece para satisfazer 
algumas exigências que em sessão anterior fez-me o nobre Deputado, 
o que até hoje não me foi permitido por falta de ocasião. 

O SR. C. OTONI. Mas referem-se ao requerimento? 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. A propósito de!'>te requerimento a 

honrada oposição tem discutido tudo, tem tratado àe omni re scibili. 
O mesmo direito deve-me ser garantido. Respondendo o nobre Depu
tado a um aparte que lhe dei, e respondendo-o com o ar de arrogan
te autoridade que sempre assume na tribuna, eu disse-lhe: - Não 
mete medo a ninguém. - S. Exil- qualificou este meu dito - de 
valentia! Sê-IO~á ... mas o que será, senhores, o convite que me 
dirigiu o nobre Deputado para experimentar-lhe as forças?! (Risa
das). Isto não é valentia, certamente; é fanfarronada; é aquilo que 
Cervantes descreveu em sua obra imortal (Risadas e apoiados). 

O SR. C. 0TONI. Porém o fato é inexato; não é verdade. 
O SR. MINISTRo DA MARINHA. Passemos adiante. 
Muito mal provido está o arsenal da ilustre oposição! As armas 

que joga são velhas e já embotadas; sempre as mesmas censuras, 
mais de uma vez completamente refutadas, sempre as mesmas de
clamações sobre fatos já perfeitamente explicados! 

O SR. GAMA ABREU. E porque as armas não se acham embotadas 
ainda (Apoiados e não~apoiados). 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. O discurso que a Câmara acabou 
de ouvir é a prova do que digo. O que fez S. Ex?? Repisando ma
téria velha, quis demonstrar que o Governo, libertando alguns es
cravos para servirem na guerra, abatia os brios da nação, despres
tigiava o Exército e a Marinha, humilhava-nos, em uma palavra, pe
rante o mundo ... 

O SR. C. 0TONI. Isso não é verdade; não foi esse o meu argu
mento. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Foi o fim que visou; foi o que 
pretendeu demonstrar com o seu argumento. 
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Senhores, discutamos estas propos1çoes tantas vezes proferidas 
nesta Casa pelo nobre Deputado, e ainda hoje confirmadas pelo ilus
tre representante do Maranhão, que se acha junto de S. Ex~. Será 
porventura indecoroso procurar na classe dos libertos alguns de
fensores para a causa que pleiteamos? Será indecoroso esse meio 
empregado pelo Governo para apurar soldados? 

o SR. c. 0TONI. É. 
0 SR. BELFORT DUARTE. Apoiado. 
0 SR. MINISTRO DA MARINHA. É indecoroso, respondem OS no

bres Deputados. Vejamos o que por sua vez responde a história, essa 
grande mestra da vida. Abramo-la; o que nos diz ela a respeito desse 
expediente, hoje condenado pelos que à história pedem seus títulos 
de nobreza? 

Dizia-nos que na pátria ilustre de Licurgo, na orgulhosa Esparta, o 
homem livre não se julgava desairoso por combater ao lado de seu 
escravo. Na memorável batalha de Platéia, os ilotas formavam a 
infantaria ligeira. Diz-nos que, na época mais heróica de Roma, no 
fim da guerra dos Sanites, quando a República se viu ameaçada pela 
aliança dos povos italianos, 8.000 escravos foram comprados para 
se alistarem no Exército. 

O SR. BELFORT DuARTE. Eram comprados esses escravos? 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Sem dúvida, como foram também 

comprados muitos milhares deles, depois da derrota de Carmes, du
rante a Guerra Púnica. O próprio Mário não duvidou em recorrer ao 
braço escravo na luta contra a Bitínia. 

Diz-nos mais a história que na Idade Média, quando os Gados in
vadiram a Península Ibérica, seus exércitos contavam grande número 
de escravos. Milhares de escravos contavam também esses exércitos 
de Cruzados, que se iam a libertar o Santo-Sepulcro ... 

(Há alguns apartes.) 
."É um engano de V. Ex~. Se da Idade Média passarmos para a 

história moderna, encontraremos grande número de exemplos 
(Apoiados). É assim que na Polônia, essa terra clássica do patriotis
mo, onde a nobreza conserva ciosa a sua prerrogativa de pegar em 
armas, o grande rei Sobieski armou escravos (porque verdadeiros es
cravos eram aí os camponeses) para repelir a invasão dos turcos . ."É 
assim que na Rússia o exército era quase exclusivamente composto 
de camponeses, que até a recente emancipação de Alexandre II nada 
mais eram do que escravos (Apoiados). 

Deixando o velho pelo novo mundo, o que vemos nós, senhores? 
V em os na guerra da independência das colônias espanholas, monar
quistas e republicanos emanciparem escravos para recrutá-los. Vemos 
esse recurso empregado principalmente em Venezuela e Nova Gra
nada, onde a escravatura era mais numerosa. Vemo-lo também em-
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pregado em Montevidéu e Buenos Aires; vemo-lo nessa guerra co
lossal, que com assombro do mundo ensangüentou a União America
na; e, finalmente, vemo-lo em nosso próprio país, durante o domínio 
holandês, mais tarde na guerra da independência nacional, e ainda 
depois, em várias épocas (Muitos apoiados) . 

Ora, senhores, todos estes precedentes, este concurso de tantos 
povos, e em tempos tão diversos, em favor da mesma idéia, todos 
esses fatos que citei não são protestos vivos contra a qualificação 
de indecoroso, que a ilustre oposição dá a esse recurso empregado 
pelo Governo? (Muitos apoiados). E demais, Sr. Presidente, eu 
não sei que os libertos possam legalmente ser excluídos de outras 
funções além daquelas que expressamente foram reservadas para os 
que nascem de ventre livre, para os ingênuos. Entre essas funções 
não está, certamente, a carreira das armas, e não pode ser inde
coroso aquilo que a lei permite (Apoiados e não-apoiados). Não tem 
o liberto, pelas nossas leis, o direito de voto, não pode ele fazer 
parte das Câmaras Municipais? Sem dúvida alguma; mas se julgais 
indecoroso o fato de confiar ao liberto uma arma, se julgais humi
lhante para o país recebé-lo nas fileiras do Exército ou da Armada, 
o que dizeis dessas prerrogativas constitucionais? (Muitos apoiados). 
Pois é indecoroso servir como soldado, em defesa do país e não é 
indecoroso concorrer com o voto para o Governo do mesmo país?! 

(Cruzam-se apartes). 
Para serem coerentes, os nobres Deputados deviam pronunciar-se 

também contra o direito de voto concedido ao liberto, contra sua 
elegibilidade para o cargo de vereador, deviam, em suma, excluí-los 
do exercício de quaisquer funções públicas (Apoiados). Por que não 
o fazem? Entretanto, isso nada mais seria do que a conseqüência 
lógica, o natural corolário dos princípios que tem sustentado. 

(Há um aparte). 
Mas em que lei vos fundastes para lançardes mão desse recurso? 

perguntam-me daquele lado. Sr. Presidente, se eu quisesse, . na frase 
de um ilustrado senador, e um dos nossos mais distintos parla
mentares, socorrer-me a ápices de direito, poderia argumentar van
tajosamente com a própria lei de força vigente. A generalidade com 
que estão concebidas as autorizações dadas ao Governo, para com
pletar a força votada, não exclui o alistamento de libertos. Mas sou 
inimigo de argúcias; entendo que se deve ser franco e .leal nas dis
cussões, e direi, sim, não tínhamos lei escrita, que expressamente nos 
autorizasse a libertar escravos e dar-lhes praça no Exército, ou na 
Marinha. Tínhamos, porém, uma lei superior a todas; a grande lei 
das ocasiões solenes, a grande lei das circunstâncias críticas, aquela 
que a todos nós impôs o dever imprescindível de salvar primeiro que 
tudo a causa nacional (Muito bem). 
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Mas admitamos que assim não fosse, admitamos que houvesse o 
Gabinete incorrido em uma grande falta, seria o nobre Deputado o 
n::ais próprio para lançar-no-la em rosto? O nobre Deputado, que 
aqui apoiou dedicadamente, entusiasticamente o Gabinete de 31 de 
agosto? Que lei, diga-nos S. Exlil, que lei autorizava o Gabinete de 
31 de agosto a fazer sair para fora das fronteiras do Império a Guar
da Nacional? Que lei autorizava-o a organizar corpos de voluntários, 
garantindo-lhes os favores que garantiu? (Apoiados). Nenhuma, além 
dessa mesma que invocamos em nosso favor. Se ela absolveu-o aos 
olhos do nobre Deputado, por que então nos condena? (Apoiados). 
Ah! senhores, o que são as paixões políticas!. .. Aquilo mesmo que 
serve de pedestal para exaltar a uns, converte-se em pelourinho para 
outros! (Muito bem). Os princípios nada são, os homens tudo! :E: 
que o Gabinete de 31 de agosto compunha-se de amigos do peito, e 
no de 3 de agosto têm assento indivíduos que incorrem no desagrado 
do nobre Deputado. Eis a razão (Muitos apoiados e não apoiados. 
Cruzam-se vários apartes). 

Paixão? Por que a teríamos, se apesar de três anos de luta con
servamo-nos firmes no mesmo posto? Paixão podem ter aqueles que 
se revolvem na sua impotência, e que, reconhecendo a impossibilidade 
de derrubar-nos pelos meios legítimos, constitucionais, recorrem a 
expedientes condenados pelos princípios com que se abraçam (Apoia
dos e apartes). Os nobres Deputados não se resignaram ao papel 
brilhante que os dogmas do sistema representativo lhes assinavam, 
isto é, aguardar que o curso natural dos acontecimentos lhes desse a 
vitória, conquistar a opinião pela enunciação de boas doutrinas, pelo 
valor da idéia, pela influência dos princípios. O Senado nos há de 
salvar, diziam Suas Excelências em o ano passado, e disseram-no 
ainda nesta sessão, esquecidos de que é aqui, no seio desta Câmara, 
mais direta representante do povo, que os Gabinetes devem morrer 
(Muito bem). 

O SR. MAcEDO. Realmente está uma bonita tirada! 
O SR. SOUTO. Só assim podem responder. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Sr. Presidente, o nobre Deputado 

aconselha, como já aconselhara anteriormente, a organização de um 
quarto e numeroso corpo de Exército, para que termine prontamente 
a guerra. :E: um plano que não tem merecimento algum. Ocorre a 
qualquer, porque é de primeira intuição, que 30 ou 40.000 soldados 
mais no teatro das operações colocariam os nossos generais em posi
ção de poderem concluir a guerra mais fácil e prontamente. Mas para 
aconselhar a sua adoção, para impor esse grande sacrifício ao País 
era necessário que o nobre Deputado demonstrasse a impossibilidade 
de concluir-se a guerra com os recursos de que já dispomos; era ne
cessário provar que não temos no Paraguai força suficiente para 
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vencer o Imm1go. Ora, o nobre Deputado não o demonstrou, nem 
pode fazê-lo, porque é incompetente; e como os nossos Generais 
ainda não nos disseram que não podem pôr termo à guerra sem esse 
grande reforço, S. Exª' há de permitir que o não aceitemos 
(Apoiados). 

O nobre Deputado, continuando a dar provas de suas habilitações 
militares mostrou ... 

O SR. C. 0TONI. Não são iguais às marítimas de V. Ex~ (Hila
ridade). 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Nunca disse, nem digo, que tenho 
habilitações marítimas ... 

O SR. C. 0TONI. Menos eu que as tenho militares. 
0 SR. MINISTRO DA MARINHA. . . . O que digo e sustento é que, 

apesar de não possuí-las, V. Exª' não demonstrou até hoje um erro 
meu, e provoco-o a que o faça. Eis aí a explicação do aparte que 
dei ao nobre Deputado, e que me trouxe à tribuna: as minhas pala
vras não exprimem senão um convite para a discussão. 

O SR. C. OTONI dá um aparte. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. A Câmara conhece o nobre Depu

tado; sabe que S. Exª' faz preceder os seus discursos de confidências 
aos colegas, a quem anuncia que vai esmagar este ou aquele de seus 
adversários, diz pelas ante-salas e corredores ... 

O SR. C. 0TONI (com força). Esta questão de ante-salas e corre
dores não é digna da Câmara. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA (com força). Desde que por parte 
de alguns membros da oposição se tem consagrado o uso de pa
lavras tais como mentira e roubo, não tem S. Ex~ o direito de fazer 
semelhante protesto (Apoiados, interrupção, e não-apoiados). 

Dizia eu que a Câmara conhece o nobre Deputado e sabe que 
S. Exª' faz duas, três e quatro edições dos discursos que pronuncia ... 
(Apartes, interrupção). 

Poucos membros da Casa, pois, terão deixado de ver um bilhete de 
visita, que me consta ser de um distinto colega nosso, que S. Ex~ tira 
freqüentemente do bolso, e mostra ora a uns ora a outros. Se esse 
bilhete tem relação com os negócios públicos deve ser apresentado 
na tribuna, para que possa defender-se a pessoa a quem se pretende 
prejudicar. O mais é impróprio do nobre Deputado ... 

O SR. C. OTONI (com força). Não aceito os bolos; não aceito a 
lição. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Tenho muito que fazer, tenho mais 
em que cuidar, para dar lição ao nobre Deputado, que ademais já 
não está em idade de aproveitá-las. 

O SR. C. 0TONI dá vários apartes. 
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O SR. PRESIDENTE. Peço ao nobre Deputado que não continue a 
dar apartes. 

O SR. C. OTONI. Peço a V. Ex'!- que faça com que o Sr. Ministro 
seja comedido. 

O SR. PRESIDENTE. Não ouvi expressão nenhuma inconveniente 
(Apoiados e não-apoiados). 

O SR. MINISTRO DA MARINHA. Eu apelo para toda a Câmara, 
para meus próprios adversários; peço que me digam qual foi o mem
bro desta Casa a quem já injuriei. Se porventura emprego para com 
o nobre Deputado uma linguagem mais enérgica, é porque S. Ex~ 
há dois anos me provoca a isso. Se o nobre Deputado me tratasse 
com delicadeza e consideração a que tenho direito, responder-lhe-ia 
na mesma linguagem de que me sirvo para com todos os meus 
colegas (Apoiados). Qual foi a palavra injuriosa de que me servi? 
Qual? Aponte-a (Apoiados). 

Acuse-me o nobre Deputado aqui, não o faça nas ante-salas, acuse
me aqui, que terá resposta pronta e satisfatória. Não preciso estu
dar para responder ao nobre Deputado. O meu aparte, que o nobre 
Deputado qualificou de valentia, não significava mais do que este 
convite, que o procedimento do nobre Deputado para comigo me 
tem obrigado a dirigir-lhe. O nobre Deputado é que deu prova de 
valente, intimando-me para experimentar-lhe as forças, esquecido, 
ou antes certo de que em nosso país não são permitidos os duelos, 
e que apenas S. Ex~ saísse para brigar comigo, os colegas interviriam, 
abraçá-lo-iam e nada haveria (Hilaridade). Aqui não se desafia a 
ninguém; os desafios fazem-se em outra parte. E eu declaro ao nobre 
Deputado que sou homem de letras; as minhas armas são as palavras 
e a pena. Não tenho embaraçada a primeira, nem teias de aranha na 
segunda. É com tais armas que sei combater. Mas o nobre Depu
tando, continuando a dar provas de suas habilitações militares, pre
tendia mostrar ... 

O SR. C. 0TONI. Assim como V. Ex~ suas habilitações marítimas. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Não as tenho. Nunca escrevi falhe

tinhas sobre máquinas ... (Risadas). 
O SR. C. 0TONI. V. Ex<!- já compôs a oração dominical. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. E V. Ex:;t julgou-a tão ridícula que 

despachou-me bispo, supondo talvez molestar-me. Enganou-se; para 
que eu me molestasse era preciso que tivesse a infantil suscetibilidade 
de certo cavalheiro, que o nobre Deputado conhece, o qual, de
clarando-se em oposição no Gabinete de 12 de maio, deu como um 
dos motivos de sua oposição ter mandado o Ministro da Agricultu
ra riscar-lhe o nome, inscrito em uma locomotiva (Risadas). 

Mas, Sr. Presidente, o nobre Deputado, revelando as suas habili
tações militares, quis provar que, se depois da rendição de Uru-
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guaiana um 29 corpo de Exército fosse operar à retaguarda do Exér
cito paraguaio, que invadisse Corrientes, não repassaria ele o Para
ná, ver-se-ia entre dois fogos e a guerra teria ali o seu termo. 

O nobre Deputado ilude-se, e o seu erro procede de não conhecer 
S. Ex'!- o verdadeiro estado das coisas, de não saber em que condi
ções achavam-se e estão os beligerantes. Sabeis, senhores, quais eram 
as forças do inimigo em Corrientes? Eram cerca de 30.000 homens, 
aguerridos, disciplinaáos, perfeitamente armados, preparados enfim 
com todos os recursos que o Governo do Paraguai cautelosamente 
acumulara durante 20 anos. Isto pelo que toca ao Exército de terra. 
Quanto à Esquadra, que de um momento para outro podia descer 
em seu auxílio, ela era ainda respeitável, apesar da derrota que so
freu em Riachuelo, porque aí não foi completamente destruída ou 
aniquilada, como disse há dias um nobre Deputado pela minha Pro
víncia. 

Foi completamente batida, isto sim; mas totalmente destruída, 
não. E a prova é que, depois da tomada do Taií, o inimigo tem per
dido seis vapores, sendo dois metidos no fundo pela nossa artilharia 
assestada em terra, dois submergidos perto do Timbó pelos encoura
çados da divisão avançada, e dois que essa mesma divisão viu irem 
a pique no porto de Assunção, quando subiu até àquela capital. 

O SR. ADOLFO DE BARROS. E ainda o inimigo tem vapores em 
Mato Grosso. 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA. É verdade, lembra bem o nobre 
Deputado. E o que tínhamos nós para opor ao Exército paraguaio 
em Corrientes? Tínhamos o Exército de Entre-Rios, que devia com
por-se de 10.000 homens, os quais não chegaram ao teatro da luta, 
porque é sabido que debandaram-se em Basualdo; tínhamos pouco 
mais de 1.200 homens do Exército argentino, comandados pelo Ge
neral Paunero, que via-se obrigado a acolher-se aos navios do chefe 
Secundino sempre que o inimigo, imensamente superior em número, 
avançava sobre eles, às ordens do General Nicanor Cáceres cerca 
de 5.000 homens de cavalaria, indisciplinados e mal armados e, fi
nalmente, na Concórdia, o núcleo dos Exércitos aliados que se for
mavam sob as ordens do Presidente Mitre e do General Osório. 
E com tais elementos poderíamos tomar a ofensiva contra o aguerri
do e numeroso Exército de Robles? Se o fizéssemos, a Aliança pro
vavelmente sofreria em Corrientes um rude golpe. Os nossos volun
tários eram sem dúvida valentes e destemidos, quanto · é possível 
&ê-lo! Não eram, porém, soldados; eram recrutas, que desconheciam 
até o manejo das armas (Apoiados). 

Quando o General Osório chegou a Corrientes, em dezembro de 
1865, reconheceu que o Exército não se achava ainda em estado de 
passar o Paraná para tomar a ofensiva. Tenho documento firmado 
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por esse General que o comprova, e o apresentarei à Câmara em 
outra ocasião. Foi sobretudo depois do combate de Currales, onde, 
depois de brilhantes provas do mais decidido valor, morreram tantos 
milhares de argentinos, foi principalmente depois dessa memorável 
jornada, que cobriu de luto as melhores famílias de Buenos Aires, que 
os chefes aliados convenceram-se de que seria temeridade assumir 
desde logo a ofensiva. Trataram então de disciplinar as suas praças, 
e de proverem-se dos meios de mobilidade em terra, que lhes faltavam 
ao cabo da longa marcha que executaram até Corrientes. São estes 
fatos, até hoje pouco conhecidos, Sr. Presidente, que explicam a 
demora da passagem do Paraná, demora com tanta injustiça atribuída 
à inação do Sr. Visconde de Tamandaré ... 

O SR. C. 0TONI. Agora que está discutindo, ouço-o com toda a 
atenção. 

0 SR. MINISTRO DA MARINHA. Não faz mais do que a sua obri
gação. Dizia eu que estes fatos, de que em outra ocasião ocupar
me-ei mais longamente, explicam a inação de que tão grande culpa 
se fez ao Sr. Visconde de Tamandaré, que durante todo o tempo do 
seu comando deu provas de ser bom General e verdadeiro patriota. 
Quando, Sr. Presidente, se pode fazer a luz sobre todos os aconteci
mentos desta guerra, a nobre oposição reconhecerá quão injusta há 
sido em muitas das acusações que há produzido (Apoiados). 

O nobre Deputado, Sr. Presidente, censura as operações militares, 
tomando como ponto de partida a data em que assumiu o comando 
o Marquês de Caxias ... 

O SR. C. 0TONI. Não tomei como ponto de partida. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA. Assim o entendi; mas se V. Exl;l 

quisesse explicar-me ... 
O SR. C. 0TONI dá um aparte. 
O SR. MINISTRO DA MARJNHA. Pois o nobre Deputado admira-se 

de que os nobres Deputados da maioria não pensem uniformemente 
com o Governo a respeito de tudo?! Há porventura entre os ilustres 
membros da oposição completa homogeneidade de vistas? Não; pelo 
contrário, nunca vi mosaico mais variado; e então como se admira 
S. Exl;l de que o ilustre Deputado pela Bahia não fizesse do Sr. Mar
quês de Caxias o mesmo juízo que o Governo? 

Sr. Presidente, a verdade é que durante o comando do Marquês 
de Caxias as operações da guerra têm sido dirigidas com a possível 
atividade e com todo o acerto, como o foram, igualmente, no tempo 
de seus antecessores. 

Quando o Marquês de Caxias chegou ao Exército, sofria ele o re
vés de Curupaiti, depois do qual viu-se obrigado a aguardar novos 
reforços. Logo depois a revolução argentina chamou para Buenos 
Aires o Presidente da República, que teve necessidade para bater os 
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revoltosos de trazer consigo 4 ou 5.000 bons soldados cuja falta era 
preciso preencher. 

Apareceu em seguida a epidemia de cólera, que tantos milhares 
de vidas ceifou entre os aliados. Estes contratempos e a conveniên
cia de aguardar a chegada do 39 corpo, que no Rio Grande do Sul 
organizou o Visconde do Herval, fizeram demorar até fins de julho 
do ano passado a bem inspirada marcha de flanco, que dando às 
operações uma nova face tantas vantagens produziu (Apoiados). 
Houve, depois, uma série de brilhantes feitos, como em S. Solano, 
como as defesas dos comboios, a tomada do Potrero-Ovelha, a to
mada do Pilar e do Taií; ao mesmo tempo a Esquadra, forçando 
Curupaiti, colocava essa fortaleza entre dois fogos, contribuindo 
assim eficazmente para que o inimigo abandonasse tão formidável po
sição; rompeu desde 15 de agosto um bombardeio constante sobre 
Humaitá. Em diversos combates. foi destroçada toda a cavalaria do 
inimigo, que não ousou mais mostrar-se fora dos seus entrincheira
mentos. 

Por outro lado, a ocupação do Taií veio oferecer à Esquadra o 
apoio de que ela carecia, além de Humaitá, para tentar a passagem 
dessa terrível barranca, o que efetuou-se, como é sabido, com tanta 
glória e felicidade para a nossa Marinha. Este fato e a expedição 
do Chaco, tão bem concebida como executada, vieram pôr em com
pleto assédio a principal fortaleza do inimigo, que pode ser consi
derada como a sua terceira linha de defesa. Hoje restam-lhe esses 
2 ou 3.000 homens encerrados em Humaitá, onde não puderam re
sistir por muitos dias, e o triplo, quando muito, dessa força, no 
Tebiquari, posição que os nossos encouraçados, sobretudo os mais 
pequenos, dominaram completamente em toda a sua extensão na
vegável. 

Assim, não se pode dizer que a guerra não caminha para o seu 
fim; ao contrário, para ele marcha com passos acelerados, e não 
há, portanto, motivo para estigmatizar os Generais ou o Governo 
(Apoiados). 

Insistiu o nobre Deputado em que não existe entre o Gabinete e o 
Marechal Marquês de Caxias a indispensável cordialidade. Sr. Pre
sidente, não sei com que fundamento a ilustre oposição alude cons
tantemente a um fato cuja veracidade é contestada por quem tem 
o direito ... 

(Há diversos apartes.) 
Os nobres Deputados fazem com essas repetições ao Ministério e 

ao Marquês de Caxias uma injúria. Acreditam Suas Excelências que 
se o Marquês de Caxias sentisse faltar-lhe a confiança ou a conside
ração do Ministério conservar-se-ia um momento sequer em um 
lugar de tão íntimas ligações e dependências, como é o de Comandan-
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te-em-Chefe do Exército?! Acreditam que nós o conservaríamos se 
S. Exl,l não nos merecesse todo o conceito e o maior apreço? Não 
há quem o creia, Sr. Presidente; não há quem não esteja convencido 
de que entre o Governo e o seu General existe a maior harmonia e 
cordialidade (Apoiados). No dia em que elas não existissem não 
poderíamos viver juntos. 

Desenganem-se os nobres Deputados, esse recurso é ineficaz; es
cusado é insistir nesta balela, porque daí nenhum proveito resultará 
para a causa que sustentam.'' 

Pouco adiantaria, porém, a "injeção de soro", visando prolongar 
a vida do Gabinete, sobre cuja sorte o curso dos acontecimentos es
crevera o Mane, Thecel, Phares, da desgraça irremediável. 

Sentindo o inseguro de sua posição, Zacarias aproveitaria o pre
texto da escolha de Sales Torres Homem para Senador pelo Rio 
Grande do Norte, apresentando renúncia coletiva, tendo o Impera
dor chamado ao poder o Visconde de Itaboraí, que organizou o 
Gabinete de 16 de julho de 1868, assinalando a volta dos CoNSER
vADORES e O ocaso dos LIBERAIS. 

Aprovada, por esmagadora maioria, a "moção de desconfiança" ao 
seu Governo, o líder saquarema conseguiu do Imperador a dissolução 
da Câmara e as novas eleições - confirmando o sorites de Nabuco 
de Araújo - ensejaram um colégio CoNSERVADOR quase unânime, 
alongando-se o ostracismo do grupo LuzrA por quase dez anos, o 
mais comprido "purgatório" de um Partido em toda a Monarquia. 
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O GABINETE DE SINIMBU 
(5 jan. 1878) 

APÓS QUASE DEZ ANOS DE OSTRACISMO, voltavam OS LIBERAIS ao po
der, no Gabinete de 5 de janeiro de 1878, presidido pelo alagoano 
João Vieira Lins Cansansão de Sinimbu, cujo programa incluía, como 
meta prioritária, a ELEIÇÃO DIRETA, sem a qual, dizia o Presidente do 
Conselho, "as nossas instituições não podem marchar com segurança 
para um futuro tranqüiliza dor". 

Quase unânime o consenso em torno da inovação, havia, recor
de-se, divergências fundas quanto à maneira de levá-la a cabo, en
tendendo uns que a mudança teria de obedecer à tramitação comple
xa e rígida dos artigos 17 4 a 177 da carta de 1824, opinando outros 
seria possível através de simples LEI ORDINÁRIA, nos termos do ar
tigo 178, in fine. 

Empenhado em superar o desencontro de tendências, facilitando
lhe a tarefa, Sinimbu levou mais de um ano elaborando o plano re
volucionário que, apresentado à Câmara a 13 de fevereiro de 1879, 
e aprovado a duras penas, soçobraria no Senado, por força da tenaz 
resistência conservadora, liderada pelo Barão de Cotegipe e pelo Vis
conde do Rio Branco. 

Acolhido pela euforia da ala liberal em festas, o Gabinete de 5 de 
janeiro não tardou a sofrer ameaçadora erosão doméstica, provocan
do desagrado no elemento mais radical do Partido, repontando como 
alvo maior das restrições o titular da pasta da Fazenda, o gaúcho 
Gaspar da Silveira Martins, o qual, tribuno de raça, impetuoso,- com
bativo e assomado, resolveu levantar a luva de desafio, em vee
mente pronunciamento na sessão da Câmara, de 13 de janeiro de 
1879, reclamando tomada de posição clara e sem meias-tintas, ati
tude muito dos seus estilos: 

"Até aqui", concluía o ardoroso SANSÃO nos PAMPAS, "tenho sido e 
sou Ministro da Coroa, mas declaro que não aceito semelhante posi
ção se não for, ao mesmo tempo, Ministro da Nação, o Ministro da 
Câmara dos Deputados! (Numerosos apoiados, muito bem). 

O SR. JosÉ MARIANO. Cumpre com o seu dever. 
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O SR. SILVEIRA MARTINS (Ministro da Fazenda). Portanto, peço 
à Câmara seu pronunciamento em relação ao Ministro da Fazenda 
(Apoiados). 

0 SR. CAETANO DOS SANTOS. Já se tem pronunciado muito 
(Apoiados). 

UM SR. DEPUTADO. Solenemente. 
O SR. SILVEIRA MARTINS (Ministro da Fazenda). . . para que se não 

diga que venho acobertado com o prestígio do manto do nobre Presi
dente do Conselho, com a influência e consideração devida ao ilustre 
Barão de Vila Bela, representante de Pernambuco com a força do 
ilustre Ministro que representa Minas Gerais, e com a do ilustre 
representante da Bahia encarregado da pasta da Marinha. Não quero 
questão de Ministério para não haver hesitação diante de uma mu
dança, quero uma manifestação individual a meu respeito, para que 
ambos fiquemos honrados - Câmara e Ministro. Se o veredictum 
for contra mim, o Ministro da Fazenda desaparecerá, é um homem 
que deixa o poder, e a situação continuará com a mesma força e 
prestígio. 

Acudindo ao pregão, Afonso Celso secundava o apelo do corre
ligionário fogoso, em curto mas incisivo pronunciamento: 

"O SR. AFONSO CELSO (Atenção). Homem público, ou simples par
ticular, nunca hesitei diante do cumprimento de nenhum dever (Apoia
dos, muito bem). Desempenho-os todos como posso e entendo, mas 
sempre com a máxima franqueza, sinceridade e isenção de ânimo, 
pois não cogito jamais dos comentários que porventura provoque a 
atitude que assuma (Apoiados, muito bem). Julgo-me obrigado, como 
partidário, a ocupar hoje a tribuna, correspondendo ao convite que 
à Câmara dos Srs. Deputados acaba de dirigir o nobre Ministro da 
Fazenda (Apoiados, muito bem). S. Ex~ formulou uma dessas ques
tões que não podem ficar em suspenso (Numerosos apoiados); criou 
uma situação que é preciso definir sem detença, e resolver-se in 
continenti (Apoiados; muito bem). 

É indispensável que o nobre Ministro da Fazenda não se retire 
desta Casa sem que conheça o pensamento da Câmara acerca da 
acusação, que vem de refutar tão brilhantemente (Numerosos apoia
dos; muito bem), - e pensamento, senhores, expresso de um modo 
solene e significativo (Apoiados, muito bem). 

Cumpre que o Gabinete saiba desde já quais os amigos ou adver
sários que conta neste recinto (Muitos apoiados). Em política, como 
em tudo o mais, as posições francas e decisivas são as únicas acei
táveis (Muitos apoiados). Reservas mentais, votos a contragosto, 
adesões de complacência, não são dignos nem de nenhum Governo 
que se preze (Muito bem), nem da Câmara dos Srs. Deputados. O 
apoio como a hostilidade, Sr. Presidente, somente, pode inspirar-se 
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no sentimento do dever, revelando-se, como este, sem tergiversações 
e com a maior firmeza (Apoiados, muito bem). Conhecidos os ami
gos e inimigos, cada qual sabe o que tem a esperar ou temer, e, 
portanto, o que poderá fazer. O nobre Ministro, com todo o acerto, 
reclama um voto expresso de confiança ou reprovação da Câmara. 
A oposição da imprensa e da Casa vitalícia amiúda e avigora seus 
golpes de dia em dia, desfechando-os especialmente sobre S. Ex:j., 
tentando ferir de morte o Gabinete na pessoa de um dos seus mais 
conspícuos membros. É urgente, pois, averiguar se nesta Casa encon
tra o Ministério forças bastantes para arcar com as que lhe são hostis; 
apoiados nesta Câmara, o nobre Ministro e seus dignos colegas resis
tirão a todas as tormentas, que contra eles se levantarem; e levarão a 
cabo sua árdua e patriótica missão (Apoiados; muito bem). 

Senhores, está rota essa unanimidade de que nos falava em uma 
das sessões passadas o ilustre Deputado pela Bahia, que com razão 
a lamentou ... 

O SR. RUI BARBOSA. Logo, a unanimidade também pesava a V. Ex:j.. 
O SR. AFoNso CELSO. Sem dúvida nenhuma, e quem há aí, sincero 

adepto do sistema representativo que se não contriste ante o espe
táculo de Câmaras unânimes?! (Muitos apoiados). A mim, elas não 
entristecem só, atemorizam-me. Como as águas estagnadas apresen
tam uma só cor, conservam sempre o mesmo nível, mas ... também, à 
semelhança delas facilmente se descompõem e são perigosos sua 
aproximação e contato. 

O SR. GALDINO DAS NEVES. Então sou eu quem mais tem agra
dado a V. Ex:j.? 

O SR. AFONSO CELSO. O nobre Deputado sempre me foi e será 
muito agradável. · Tenho-o aplaudido cordialmente. Mas, dizia eu, 
está rota a unanimidade e formado o casco da oposição nesta casa. 
Pois bem, se o nobre Ministro da Fazenda reclamou o direito, que 
ninguém lhe contesta, de falar aqui em nome do partido liberal, eu 
o reclamo também pela minha parte (Muitos apoiados), e por duas 
razões. Em primeiro lugar, represento uma Província que eJ;D seu 
devotamento às idéias liberais, na defesa e sustentação da causa 
comum não cede à heróica Rio Grande do Sul nem a nenhuma outra 
do Império (Muitos Apoiados). Depois, tive a honra de pertencer ao 
número daqueles que nunca cessaram de combater, nem desanimaram 
nos dez anos de infortúnio do partido em que milito (Apoiados; 
muito bem). 

0 SR. FRANÇA CARVALHO. V. Ex:j. é um chefe distintíssimo do 
Partido Liberal (Numerosos apoiados). 

O SR. AFONSO CELSO. Nunca transigi; nunca curvei minha cabeça 
aos meus adversários, ainda nos dias de seu maior poderio; nunca 
me arredei um passo das primeiras linhas de fogo (Apoiados; muito 
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bem). Privado da minha cadeira nesta Casa, fui pelejar na imprensa 
contra a situação inaugurada em 1868 (Apoiados; muito bem). Posso, 
portanto, falar em nome do Partido (Apoiados); e acredito ser órgão 
fiel de seus sentimentos, declarando que estas pequenas divergências 
que aqui se vão manifestando, não repercutem, não têm eco lá fora 
(Muito bem). 

Não, Sr. Presidente, o partido liberal não quer, não aprova tais 
dissensões sem base, nem motivo (Muitos apoiados); o partido está 
unido e congregado em torno da sua bandeira, que vê dignamente 
hasteada pelo Gabinete de 5 de janeiro! (Muitos apoiados, muito 
bem). Presta-lhe o !)eu apoio dedicado e convencido, porque, ainda 
quando outros serviços não lhe houvesse prestado e ao País que lhe 
dessem direito a essa confiança, bastava-lhe para conquistá-la, plena 
e completa, a energia com que defende os dinheiros públicos, a seve
ridade com que persegue os malversadores da fortuna do Estado 
(Muitos apoiados; muito bem). 

Inspirando-me nestes sentimentos, que são - eu creio, os de todos 
os meus correligionários (Apoiados), vou mandar à mesa a seguinte 
moção, que, segundo as práticas parlamentares, deve ser nominal
mente votada. "A Câmara dos Deputados, plenamente satisfeita com 
as explicações, que de seus atos acaba de dar o Sr. Ministro da 
Fazenda, e confiando na segurança, energia e lealdade de que tem 
dado o governo exuberantes provas na gestão dos negócios públicos, 
declara encerrada a presente discussão e passa à ordem do dia. 

O SR. JosÉ MARIANO. Peço a palavra pela ordem. 
VozEs. Votos! Votos! 
O SR. AFoNso CELSO. Peço licença para concluir com uma decla

ração. A moção que formulo compreende os atos de S. Ex~ o Sr. Mi
nistro da Fazenda, e os do Gabinete, é um voto de adesão ao modo 
como S. Ex~ e seus distintos colegas têm gerido os negócios públicos. 

Não quer isto, porém, dizer que, apresentando-o, anuo as referên
cias pessoais que o nobre Ministro fez no final do seu discurso. O 
nobre Ministro é, incontestavelmente, uma glória do Partido, que 
com toda a razão dele se ufana; é um grande cidadão a quem a pos
teridade e a história recompensarão grandemente, se os seus coevos 
lhe negarem a justiça a que tem direito, desconhecendo os seus gran
des merecimentos, seu puro e inquebrantável patriotismo (Muitos 
apoiados). Mas, o nobre Senador por Minas Gerais, a quem S. Ex~ 
aludiu, não lhe é somenos em coisa alguma; eu os considero cidadãos 
igualmente notáveis e ilustres a todos os respeitos (Muitos apoiados; 
muito bem) . " 

Aprovada por mawna esmagadora - 82 votos contra 6 - a 
"moção de confiança" dizia respeito ao passado - alcançando "os 
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atos praticados" pelo Gabinete - ficando em aberto, porém, o 
futuro, moldura tanto mais aguda quanto elementos radicais "luzias" 
faziam restrições ao programa de Sinimbu, pois, alegavam, não 
abrangia Tono o IDEÁRIO liberal, mostrando-se tímido, transigente 
em excesso, muito aquém do que se deveria esperar de um governo 
ajustado à linha da autenticidade partidária. 

Contra o radicalismo dos companheiros de cruzada, voltava Afonso 
à tribuna, na sessão de 24 de janeiro, na tentativa de chamá-los à 
razão, justificando a necessidade de apoio ao Gabinete: 

"O SR. AFoNso CELso. O projeto de resposta à fala do trono ex
prime, ninguém o ignora, um voto de plena confiança ao Gabinete 
5 de janeiro, de firme e decidida adesão à política por ele aconse
lhada no discurso da Coroa. Membro relator da Comissão incum
bida de redigi-lo, cabe-me o dever de o justificar, expondo as razões 
em que a mesma Comissão se fundou para dar-lhe esse alcance e 
significação. 

Venho cumprir esse dever e esforçar-me-ei por ser breve. Certo, 
Sr. Presidente, o programa do Gabinete não é o programa do grande 
e generoso partido liberal, que esta Câmara representa. Seguramente 
nós, que nos propomos realizar neste País o gozo pleno da liberdade 
em todas as suas manifestações, na consciência, na instituição legal 
da família, na educação da prole, no exercício do trabalho e da 
indústria em suas várias formas; no voto, enfim, que é a ingerência 
de todos os cidadãos na direção dos negócios públicos; nós que nos 
propomos isentar o indivíduo, o município e a província das peias 
que os tolhem, impedindo que se desenvolvam, se fortifiquem e pros
perem; nós, que nos propomos tornar uma realidade prática a divisão, 
a harmonia e a independência dos poderes públicos, contendo-os na 
órbita legal de suas atribuições, não podemos limitar nossas aspi
rações políticas à eleição direta, nem nossos planos administrativos 
ao equilíbrio da receita com a despesa do Estado (Apoiados). Mas 
se o programa do Gabinete não é o programa do Partido liberal, não 
menos certo é que constitui a parte mais importante desse programa, 
a única urgente, a única inadiável; direi mais, a única própria e digna 
de uma primeira Câmara e de um primeiro Ministério liberais (Apoia
dos e não-apoiados). 

O SR. GALDINO DAS NEVES. Não feita por este modo. 
O SR. AFONSO CELSO. É pena que V. Exif não se encarregue de 

mostrar qual será o melhor modo. 
O SR. GALDINO DAS NEVES. Há de se indicar, já se falou nisso. 
O SR. AFONSO CELSO. Senhores, volvamos nossos olhos para dez 

anos atrás. Qual foi a bandeira, pergunto, em torno da qual, esque
cidas as antigas dissidências, nos reunimos todos em 1868, quando 
apeados do poder? O Governo da Nação pela Nação, libertado o 
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voto, a libertação do voto por meio da eleição direta (Apoiados). Tal 
foi, senhores, o laço de união das falanges liberais no dia do congra
çamento, porque foi o da desgraça, o alvo que todos visamos, a idéia 
a que consagramos nossos esforços e sacrifícios nos longos anos de 
proscrição, nossa principal divisa, o espírito que nos animou nos 
duros combates que ferimos (Apoiados). Foi ainda em nome dessa 
idéia, a libertação do voto pela eleição direta, que o Partido Liberal 
pleiteou as penúltimas eleições contra um Governo adverso e todos 
os elementos oficiais (Apoiados), e que alguns de seus membros 
conseguiram abrir caminho até estas bancadas, onde formaram a 
oposição parlamentar de 1877, da qual fui, sem dúvida, o mais 
humilde e obscuro membro (Não-apoiados gerais), mas que jamais 
será esquecida nos anais do sistema representativo deste País 
(Apoiados). 

E, senhores, no primeiro ensejo que se nos ofereceu, na primeira 
ocasião azada aqui proclamamos de um modo solene, por meio de 
uma emenda enviada em resposta à fala do trono pelo nobre Depu
tado pelo Maranhão, o Sr. Franco de Sá, por delegação de todos os 
companheiros, que a eleição direta continuava a ser o nosso supremo 
desejo, a nossa mais ardente aspiração, o empenho de honra do 
Partido (Apoiados), convencidos de que de sua satisfação dependia 
a verdade do nosso sistema de governo, a marcha regular das insti
tuições. Portanto, Sr. Presidente, o Ministério que se organizou para 
o fim especial de traduzir em lei essa suprema aspiração do Partido, 
a que pertence, para satisfazer esse empenho de honra, tem solene
mente comprometidos à pronta e completa realização de seu pro
grama todos os recursos desse mesmo Partido, salvo se esquece este 
o seu passado, não teve jamais convicções, não visava o Governo 
como meio, senão como fim, não é um Partido regular e honesto, 
mas um agregado de especuladores políticos (Apoiados). 

Mas, senhores, se a par disso esse Ministério consagra-se também a 
t"eprimir e castigar os malversadores dos dinh@iros do Estado, a restau
rar a fortuna pública, a restituir aos nossos orçamentos o perdido equi
líbrio, suprimindo os déficits, de ano em ano mais avultados, obstruin
do assim o abismo temeroso da bancarrota, para o qual marchávamos 
a largos passos, e onde tudo poderia precipitar-se, homens, partidos, 
instituições e nacionalidade; esse Ministério, digo, compreende as 
duas mais palpitantes necessidades do País, a verdade do orçamento 
e a verdade da eleição, devota-se a uma causa patriótica e deve 
contar, não com o apoio de seus correligionários somente, mas com o 
de todos os homens sérios e sensatos, quaisquer que sejam as suas 
crenças políticas (Muito bem!). Com efeito, Sr. Presidente, dessas 
duas grandes verdades tudo depende no sistema representativo, e no 
dia em que as conseguirmos não seremos ainda uma Nação ilustrada 
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forte e poderosa, por que só o decurso de anos pode colocar-nos nessa 
posição: seremos, porém, com certeza, uma nação respeitada, livre 
e feliz, na qual a ação individual, como a dos poderes públicos, 
desenvolver-se-á tranqüila e regularmente, preenchendo os seus des
tinos (Apoiados; muito bem!). 

O SR. FELÍcro DOS SANTOS. Se fossem tão bons políticos como 
administradores, não há dúvida que todos estaríamos satisfeitos. 

O SR. AFoNso CELSO. Eu disse que, constituindo uma parte im
portante do programa liberal, o programa do Ministério exprimia as 
únicas aspirações inadiáveis daquele, e exatamente as idéias a cujo 
serviço deviam consagrar-se de preferência o primeiro Gabinete e a 
primeira Câmara liberais. :É mister que me explique. 

Sr. Presidente, antes de tudo, não somos aqui um congresso de 
ideólogos ou publicistas, mas de homens políticos, de mandatários 
responsáveis pelo seu procedimento, de legisladores em uma palavra, 
e nessa qualidade devemos ter principalmente em vista o lado prático 
das coisas. Pretender que para dar arras de seu genuíno liberalismo, 
e fazer jus ao apoio do Partido, o Ministério aconselhasse à Coroa 
um discurso que fosse por assim dizer o códice dos princípios liberais, 
seria preferir frases sonoras à realidade dos fatos, o que poderá talvez 
iludir incautos, mas jamais satisfazer à parte sensata da nação (Apoia
dos). Que utilidade haveria em chamar a Coroa a atenção do parla
mento para um longo catálogo de reformas a empreender, se mate
rialmente impossível seria realizá-las durante uma legislatura, quanto 
mais em uma sessão? (Apoiados). 

Não tivemos já, porventura, sob o domínio de ambos os partidos, 
pomposos programas de Governo, apontando grande número de medi
das úteis e necessárias nos diversos ramos de serviço público, e con
vidando o parlamento a adotá-las? 

Não se comprometeram também, por vezes, Câmaras liberais e 
conservadoras, unânimes ou não, a aplicar-se com afinco ao estudo de 
tais medidas, a fim de serem remediados os males indicados? Pois 
bem, dizei-me, senhores, quantas vezes tais programas foram cum
pridos, tais promessas desempenhadas? Por via de regra, o País tem 
visto encerrarem-se as Câmaras após longos meses de sessão, sem 
que, a despeito dos protestos de acertadas providências, se realize 
uma única reforma, se remova um só dos males lembrados na sessão 
da abertura (Apoiados). 

O SR. FELÍCIO DOS SANTOS. :É preciso saber por culpa de quem. 
O SR. AFONSO CELSO. Não é de hoje o mal, nem desta geração a 

culpa. Eu não posso esquecer-me, senhores, de que nesses tempos 
idos do período regencial, em que apareceram tantos homens emi
nentes, e tão preclaros exemplos de civismo nos foram legados, o 
grande Feijó assim se exprimia ao encerrar uma sessão legislativa: 
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"Augustos e dignfssimos senhores representantes da Nação. - Seis 
meses de sessão não bastaram para descobrir remédios adequados 
aos males públicos! Eles infelizmente vão em progresso. Oxalá que 
na futura sessão o patriotismo e sabedoria da assembléia geral pos
sam satisfazer às urgentíssimas necessidades do Estado! Está fechada a 
sessão." 

Quantas vezes não se poderia repetir com toda a razão estas me
moráveis palavras! (Apoiados). 

Sr. Presidente, é inegável a esterilidade do Parlamento, sobretudo 
no Segundo Reinado, durante o qual tanto se há abusado do nocivo 
sistema de conceder ao Poder Executivo verdadeiras delegações de 
funções legislativas, para regular os mais graves assuntos (Apoia
dos). Causas diversas, que não vêm a pêlo mencionar, para isso 
concorrem e não é de momento que se as podem remover. E, pois, 
todo aquele que, nas condições atuais, submeter à apreciação das 
Câmaras, para que as resolvam, questões múltiplas e importantes, 
iludir-se-á supondo vê-las decididas, exceto por meio das delegações 
a que me referi, e que tanto têm contribuído para o falseamento do 
nosso sistema de governo. Assim, eu entendo que bem avisado andou 
o Governo, concentrando sua atenção, sobre dois pontos únicos, e 
chamando para eles a do corpo legislativo, tanto mais quanto envol
vem árduos problemas de elevado interesse político e econômico 
(Apoiados). Querer mais, seria denunciar a insinceridade das inten
ções, revelar claramente que só se tinha em vista mistificar, ganhando 
tempo e salvando as aparências. No programa limitado do Gabinete, 
portanto, eu vejo, Sr. Presidente, uma prova mais da lealdade de seus 
planos, do ânimo reto e íntegro com que se vota ao desempenho de 
sua missão, que aliás é de natureza a constituir por si só o padrão de 
glória, não de um Governo somente, mas de uma situação, de uma 
época (Apoiados). 

Não me cansarei de repeti-lo: aquele que dotar este País com uma 
lei que garanta a livre manifestação do voto popular, realizando 
assim o Governo da Nação pela Nação, e ao mesmo tempo restaurar 
suas finanças, fazendo uma melhor distribuição da receita pública, em 
grande parte absorvida por despesas improdutivas, diminuindo os 
encargos da dívida sem desrespeitar os compromissos do Estado, 
extirpando dos nossos orçamentos os déficits, - cancro devorador 
que de dia em dia mais aprofunda suas raizes, mantendo, finalmente 
ileso o crédito da nação - recurso imenso, mas também perigo 
imenso, quando dele se abusa (Apoiados); aquele que tanto con
seguir bem merecerá da Pátria, porque ter-1he-á prestado o mais 
assinalado serviço, que ela possa desejar (Apoiados; muito bem). 

Por outro lado, Sr. Presidente, é mister que os Partidos sejam 
honestos em seu procedimento, não dando motivo a que se duvide da 
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sua boa fé. Se temos proclamado mil vezes desta tribuna e da im
prensa, que sob o regime eleitoral em vigor não há verdadeira ex
pressão do voto nacional, nem as Câmaras podem representar o País, 
não é curial, nem decente, nem digno que nos prevaleçamos de nossa 
acidental permanência no Governo, para decretarmos outras medidas, 
além das necessárias para que o tesouro público honre os seus encar
gos, e para promover a reforma, que habilitará o País a escolher 
livremente os seus representantes (Apoiados e não-apoiados). Se 
fomos eleitos sob a influência de um sistema condenado, se provie
mos de uma origem viciosa, força é reconhecer no fundo de nossas 
consciências, que falta-nos a autoridade moral precisa para impormos 
à Nação as nossas idéias (Apoiados e não-apoiados). 

Estamos, é certo, convencidos de que a grande maioria de nossos 
concidadãos as abraça e quer; estamos convencidos de que são elas 
as únicas capazes de satisfazer as necessidades públicas, mas a ver
dade é (e não tenhamos pejo de confessá-Ia), que a prova real de 
tudo isto ainda não foi tirada, porque essa prova real é - uma 
eleição livre (Apoiados) e a aceitação de nossas doutrinas pelos que 
ela aqui colocar (Apoiados). 

O SR. FELÍCIO nos SANTOS. Está em um círculo vicioso. 
O SR. AFONSO CELSO. De um círculo vicioso quero eu tirar o 

País ... 
UM SR. DEPUTADO. Está argumentando lógica e brilhantemente 

(Apoiados). 
O SR. LEÃO VELOSO. Apoiado; perfeitamente. 
O SR. AFONSO CELSO. Senhores, habilitemos primeiro o País a 

pronunciar-se livremente, a escolher com inteira independência seus 
mandatários, e estes poderão empreender com segurança e sem hesi
tações a série de reformas que as necessidades públicas reclamam 
(Apoiados). Isto sim, é que é urgente; tudo o mais é adiável, até 
porque, com uma eleição livre os males que todos reconhecem ficarão 
em grande parte atenuados. 

O SR. LEÃO VELoso. Esta é a verdade. 
O SR. AFONSO CELSO. Eu peço licença para amparar-me neste ponto 

com a autoridade de um brasileiro distintíssimo, o Sr. Senador Sa
raiva, cujas palavras serão sempre ouvidas com respeito por todos os 
partidos (Apoiados). Consultado pelo finado Presidente do Centro 
Liberal, de saudosíssima memória (Muitos apoiados), sobre o pro
grama de 1868, eis um dos tópicos da resposta de S. Exf.l.: 

"Uma Câmara legitimamente eleita dará fim a essa ditadura, tão 
funesta ao Rei como ao povo, e estabelecerá o equilíbrio entre os 
diversos poderes constitucionais. Este só remédio basta para curar 
muitos males que parecem derivados de fontes estranhas. A extinção 
do Poder Moderador, pedida por uma parte da Imprensa liberal, 
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torna-se a meu ver desnecessário, desde que uma Câmara eleita 
livremente firmar a regra da responsabilidade ministerial em todos 
os atos do Poder Moderador e ao direito de dissolvê-la corresponder 
por parte do País o de reeleger a mesma Câmara, para dizer-lhe -
"Erraste! A vitaliciedade do Senado é hoje um grande bem, porque 
abriga a oposição independente, excluída da Câmara pelos instru
mentos do Governo. A temporariedade, sem a reforma eleitoral, seria 
uma desgraça; - com a liberdade das urnas não teria o alcance 
esperado por seus apologistas." 

Eis por que, Sr. Presidente, aderindo ao programa do Gabinete, 
expresso no discurso da Coroa, entendeu a Comissão de resposta a 
esse discurso dever redigi-la de modo a significar um ato de plena 
confiança e apoio. Pela minha parte individualmente, o mais obscuro 
de seus membros, expendendo estas idéias não faço política de oca
sião, mantenho e guardo apenas a coerência que é um dos primeiros 
deveres do homem político. Quando na penúltima eleição solicitei 
de meus comprovincianos a honra que me conferiram de representá
los nesta casa, dirigi-lhes uma circular na qual, aludindo sucintamente 
às dificuldades em que se debatia o País, escrevi estas palavras: 

"Não está em vossas mãos remediar os males, nem remover os 
perigos a que me tenho referido: podeis, porém, concorrer para que 
aqueles sejam minorados e estes prevenidos. O meio é fácil. Escolhei 
bem os vossos representantes, e exigi que assumam o compromisso 
solene de arrancarem a todas as resistências a - liberdade da eleição 
e a verdade do orçamento -, de que tudo depende e a que tudo se 
filia." 

Isto dizia eu em 1876, Sr. Presidente, quando não se cogitava 
ainda do Gabinete de 5 de janeiro de 1878, ou do seu programa. 
Portanto, Deputado da maioria, hoje, eu sou o que fui ontem, mem
bro da oposição, coerente com as minhas doutrinas (Apoiados, muito 
bem). 

Isto posto, apreciarei alguns dos incidentes da di~cussão. Tomados 
de nobre zelo pela dignidade do corpo legislativo, alguns dos meus 
nobres correligionários, que se declararam em oposição, viram um 
desacato, uma ofensa à Câmara, uma injunção ditatorial na frase do 
discurso da Coroa, referente à necessidade da eleição direta: -
cumpre que a decreteis. O meu nobre amigo, e eloqüente Deputado 
por Sergipe, já respondeu ontem cabalmente a tão infundada argüição, 
fazendo ver que nada há de desrespeito nessa frase, que apenas expri
me com clareza quão urgente julga o Governo a decretação da eleição 
direta, pois que o - cumpre - não quer dizer senão que é - indis
pensável, que é imprescindível. Todavia direi, que de forma alguma 
podia estar no pensamento do Governo tratar com menos acatamento 
os membros do corpo legislativo, porque prejudicar-se-ia a si mesmo. 
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:É no Parlamento, é principalmente nesta Câmara, que o Gabinete 
tem necessidade de apoiar-se para realizar a sua missão (Apoiados). 
Portanto, qualquer desrespeito para com ela praticado redundaria em 
prejuízo próprio, e não se compreende que pretendesse desprestigiar 
e enfraquecer a base em que se firma, o ponto de apoio donde lhe 
vem a força (Apoiados). Mas, não admira, Sr. Presidente, que os 
nobres Deputados vissem naquelas palavras uma ofensa ao corpo 
legislativo, quando já houve quem se comprometesse a provar que 
seria digno da forca o homem mais inocente do mundo, desde que 
lhe fornecessem duas linhas quaisquer por ele escritas! (Riso e 
apoiados). Mais graves, mais dignas de consideração, porém igual
mente improcedentes, me parecem as argüições ao tópico do discurso 
da Coroa, relativo ao modo como deve ser decretada a eleição direta, 
a qual, na opinião do Governo, está fora da competência de uma 
legislatura ordinária, só cabendo na de uma Câmara constituinte, ou 
antes de uma Câmara revisora. 

Senhores, eu sou daqueles que pensam não envolver o art. 90 da 
Constituição do Império, que estabeleceu a eleição de dois graus, ou 
indireta, matéria constitucional, nos termos do art. 178, e que, por
tanto, para sua reforma não são precisas as formalidades dos arts. 
174 e seguintes, ou, por outra, a convocação de uma constituinte 
(Apoiados). 

O SR. FELÍCIO Dos SANTOS. Esta é a opinião quase geral. 
O SR. AFONSO CELSO. E assim penso por uma razão capital dedu

zida do art. 91 como vou demonstrar. Segundo o art. 178 só é 
constitucional, e, portanto, só é reformável por uma Câmara que haja 
recebido poderes especiais, o que diz respeito aos limites e atribui
ções dos poderes do Estado e aos direitos políticos e individuais do 
cidadão. Ora, que o direito de voto não é considerado direito 
político pela constituição, di-lo claramente o art. 91, quando esta
belece como condição indispensável para o exercício do direito de 
voto ... 

O SR. MARTIM FRANCisco. O gozo dos direitos políticos. 
O SR. AFONSO CELSO. Exatamente ... o gozo, a posse dos direitos 

políticos. Se para ter voto é mister estar no gozo dos direitos políticos, 
note-se, manifesto é que o voto não é direito político, mas coisa 
diversa, que neles não se compreende, tanto que para exercê-lo deve 
o cidadão estar já na posse de tais direitos. 

0 SR. FELÍCIO DOS SANTOS. :É claríssimo. 
O SR. AFONSO CELSO. Parece-me claro ... 
O SR. JERÔNIMO SoDRÉ. Se não é direito político, o que é então? 
O SR. AFONSO CELSO. É uma função pública não um direito polí-

tico, na frase da constituição, salvo redundância na lei, o que se não 
admite (Apoiados). A minha convicção mais se robustece, Sr. Presi-

187 



dente, em face dos precedentes de um País cuja carta constitucional, 
neste ponto, como em quase tudo, é cópia fiel da nossa. 

Compreende V. Ex~ que me refiro a Portugal. 
É sabido que os arts. 63 e 140 a 144 da carta da monarquia portu~ 

guesa reproduzem exatamente o texto dos arts. 90 e 174 a 178 da 
constituição brooileira. Ora quando em Portugal tratou-se no ano de 
1848, de substituir a eleição de dois graus pela de um só, surgiu ali 
a mesma questão constitucional que agora se agita entre nós. 

Nomeou a Câmara dos Deputados uma comissão para dar parecer 
sobre a constitucionalidade, ou inconstitucionalidade do art. 63 da 
carta que como o nosso art. 90, estabelece a eleição indireta. 

Eis o parecer. "A comissão encarregada de apresentar à delibe
ração desta Câmara, um projeto de lei que estabelece o processo das 
eleições de Deputado às Cortes, considerou de novo a primeira ques
tão, que lhe cumpria averiguar, a saber: se em vista das disposições 
respectivas da carta constitucional da monarquia, lhe era livre adotar 
outro método de eleição, que não fosse o indireto. E, com efeito, 
depois de largo debate, em que se ponderaram todas as razões e 
argumentos, que podiam esclarecer a matéria, veio a Comissão a 
concluir: que o art. 63 da carta, por onde se determina que as 
nomeações dos Deputados para as Cortes gerais sejam feitas por 
eleições indiretas, contém disposição constitucional, que não pode 
alterar-se sem as formalidades prescritas nos arts. 140, 141, 142 e 
143 da mesma carta. Em várias razões assenta esta conclusão. Pa
rece, porém, superior a todas a que resulta do art. 144, da lei funda
mental do Estado. Aí se lê: 'É só constitucional o que diz respeito 
aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos, e aos 
direitos políticos e individuais dos cidadãos.' 

Considerando esta disposição, de si tão positiva, e sendo certo que 
a faculdade de votar na eleição de Deputados às Cortes constitui 
um dos direitos políticos mais importantes que exercem os membros 
ativos da sociedade portuguesa, parece inquestionável que uma legis
latura ordinária não pode alterar o art. 63 da carta constitucional; 
e que na lei regulamentar de que trata o art. 70 há de necessaria
mente ligar-se à eleição indireta. A comissão, depois de pronunciar 
assim o seu juízo sobre a questão prejudicial de que se ocupa, vem 
hoje sujeitá-lo à superior ilustração da Câmara, para que se sirva 
resolver o que tiver por mais acertado. Decidido que seja este ponto, 
tratará a comissão de formar o projeto que lhe foi ordenado." 

Houve largo debate, e afinal foi rejeitada o parecer, por grande 
maioria de votos, firmando-se o princípio de que não envolvia pre
ceito constitucional o art. 63, cópia do art. 90 da nossa Constituição. 

Empenharam-se nesse debate, de lado a lado, homens notáveis, e a 
autoridade moral dos que sustentaram a inconstitucionalidade do 
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artigo, entre os quais figuravam V az Preto, Isidoro Guedes, A vila, 
Rebelo da Silva e outros, verdadeiras notabilidades, me faz crer que 
não estou em erro, opinando com eles. 

VOZES. Sem dúvida. 
O SR. FELÍCIO DOS SANTOS. Mas, há esta diferença: lá consultou-se 

se o artigo era ou não constitucional; aqui declara-se que é. 
O SR. AFoNso CELSO. Perdoe-me; foi a própria Câmara que quis 

ouvir a respeito o parecer de uma comissão, com o qual não se con
formou, firmando o princípio de que não era constitucional o artigo, 
que estabelecia a eleição indireta. Mas, Sr. Presidente, pensando 
assim, reconheço que a opinião contrária também encontra numerosos 
sustentadores, e apóia-se em razões, que não deixam de ter alguma 
procedência, e respeito-a. 

O SR. BuARQUE DE MACEDO. Apoiado; e mesmo em Portugal fez-se 
a reforma por um ato adicional à Constituição. 

O SR. AFoNso CELSO. É verdade e daqui a pouco mostrarei como. 
Se, porventura, se organizasse um Ministério, que pretendesse decretar 
a eleição direta, por meio de uma legislatura ordinária, eu prestar
lhe-ia o meu apoio; mas tenho diante de mim o gabinete 5 de janeiro, 
que se propôs realizá-la, mediante reforma constitucional, não lho 
nego, porque entendo não dever fazer questão do modo, da forma, 
e sim da idéia tão-somente (Muitos apoiados). 

Ainda mais entendo, que desde que há escrúpulos legítimos e res
peitáveis à adoção da idéia, independentemente dos trâmites que a 
lei fundamental estabeleceu para as reformas constitucionais, bem se 
houve o Gabinete condescendendo com tais escrúpulos, ou antes, 
fazendo-os seus, compartilhando-os, porque o sistema representativo 
é o sistema das transações, das concessões mútuas, e a experiência 
prova que as reformas assim obtidas, quando há de parte a parte 
sincero desejo de acertar, são não só as mais duradouras e estáveis, 
senão também melhor elaboradas (Apoiados). 

O SR. MARTIM FRANCISCO dá um aparte. 
O SR. AFONSO CELSO. Direi ao meu particular amigo e parente* 

que pouco me importa saber donde partem tais escrúpulos, pois 
desde que o Gabinete compartilhou-os, eles são escrúpulos ministe
riais, opinião do Governo. Se tais escrúpulos nasceram e pairam em 
regiões elevadas, se são da Coroa, entendo que nada têm de ilegítimos, 
ou ilegais, antes são perfeitamente admissíveis, perante a índole das 
instituições que nos regem. 

* As esposas de Afonso Celso e de Martim Francisco, recorde-se, eram 
irmãs uterinas e seu concunhado, o orador, o considerava "parente". 
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Senhores, fala-se muito entre nós em Constituição do Império, mas 
é uma das coisas que menos se estuda! (Apoiado:s). Inventam-se 
teorias constitucionais ad usum, segundo as conveniências da ocasião! 

O SR. MARTIM FRANCisco. E recentemente tem-se inventado mui
tas (Há outros apartes). 

O SR. AFONSO CELSO. Senhores, a constituição não fez do Impera
dor do Brasil uma inutilidade coroada (Apoiados), senão alto fun
cionário revestido de importantíssimas atribuições. Como o rei de 
Inglaterra, na frase do meu distinto amigo, Deputado por Sergipe, 
não pode entrar contra a vontade do dono na choça do pobre, mas 
como ele também exerce uma grande soma de poder (Apoiados). 
Se eu leio na Constituição do Império, que o Soberano é o chefe do 
Poder Executivo, que por essa mesma constituição tem iniciativa na 
proposta de leis importantíssimas, quais as leis de meios e as leis de 
forças; se leio que as deliberações das duas casas do Parlamento, 
para terem força de lei dependem da sanção imperial, e que a recusa 
dessa sanção demorará a execução da vontade das Câmaras, durante 
três legislaturas pelo menos, não posso negar-lhe, nem ninguém poderá 
com razão negar ao chefe do Estado, coparticipação importante nas 
funções legislativas (Apoiados). 

Pertencendo-lhe, pois, tal coparticipação, como recusar-lhe o di
reito de ter opiniões, de alimentar escrúpulos, e de esforçar-se para 
que tais opiniões prevaleçam e sejam respeitados tais escrúpulos?! 
(Apoiados). 

(Cruzam-se apartes.) 
Não falta aos seus deveres, não se abate, nem humilha-se o Mi

nistro, que cede a tais escrúpulos por julgá-los procedentes e fun
dados, ou que desiste da sua opinião para aceitar a da Coroa, quando 
lhe parece melhor; no que haverá falta até de lealdade, no que haverá 
crime gravíssimo, e mais que tudo isso - degradante abjeção, é em 
condescender por interesse, por medo, ou por lisonja! (Apoiados; 
muito bem). 

O SR. GALDINO DAS NEVES. Mas, não pode impor tais escrúpulos 
à Nação. 

O SR. AFONSO CELSO. Mas, quem fala em impor, ou em obedecer 
a imposições? 

O SR. GALDINO DAS NEVES. Não nos devia ameaçar corno fez. 
O SR. AFONSO CELso. Eu não sei de que ameaças nos fala o meu 

ilustrado amigo, que cortou-me o fio das idéias. 
Dizia eu que quando as opiniões da Coroa são mais razoáveis ... 
O SR. GALDINO DAS NEVES. Não pode ter iniciativa. 
O SR. AFoNso CELSO. Porque não, se é o chefe de um poder, que 

a tem na proposição de leis? 
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0 SR. MARTIM FRANCISCO. 0 Ministério não tem o direito de des
cobrir a Coroa. 

O SR. AFoNso CELso. A Coroa não se descobre, desde que os 
Ministros assumem a responsabilidade das suas opiniões. Esta é a 
verdadeira teoria constitucional. 

UM SR. DEPUTADO. O Governo não pode alegar perante esta Câ
mara escrúpulos da Coroa. 

O SR. AFoNso CELSO. Sem dúvida nenhuma; e nem os alegou o 
Gabinete. Foram os nobres Deputados da oposição, que se referiram 
a escrúpulos da Coroa, e eu estou discutindo a sua legalidade. Se 
existem, nada têm de inconstitucional, e quando tiverem fundamento 
devem ser respeitados, a fim de que haja direito de exigir reciproci
dade (Apoiados e apartes). 

Sr. Presidente, cita-se aqui diariamente o exemplo da Inglaterra. 
Porventura o rei ali é uma entidade inerte no Governo do País? O 
rei da Inglaterra tem todas as atribuições que a nossa Constituição 
confere ao Imperador, e mais algumas e muito importantes, que este 
não tem. 

Para reconhecê-lo basta lembrar que além das funções políticas que 
ele exerce, é o chefe da igreja anglicana, e como tal nomeia arcebispos 
e bispos, e até prescreve os dias de jejum e penitência (Riso). 

0 SR. GALDINO DAS NEVES. É o que nos falta aqui (Hilaridade). 
O SR. AFONSO CELSO. E acaso os poderes do Rei da Inglaterra 

existem só em teoria? Não; ele os exerce efetivamente. 
O SR. GALDINO DAS NEVES. Em Inglaterra as reformas são feitas 

pelo povo; a Rainha não tem o veto (Há outros apartes). 
O SR. AFONSO CELSO. É notório, senhores, fato ocorrido entre a 

Rainha Vitória e Lord Palmerston. Este ilustre estadista entendeu 
ser-lhe lícito, resolver questões importantes da sua pasta de Estran
geiros, sem audiência de seus colegas e da soberana. Esta dirigiu uma 
carta ao Presidente do Conselho, ordenando-lhe que advertisse o 
Ministro de Estrangeiros sobre a inconveniência desse procedimento, 
recomendando que jamais tivesse ele aberturas com os repres.entantes 
das potências estrangeiras, sem ciência do Gabinete, e que quando 
houvesse de enviar-lhe papéis para assinar o fizesse com tempo de 
poder ela examiná-los, para verificar se estavam ou não de acordo 
com as deliberações tomadas em conselho (Apoiados). 

O SR. GALDINO DAS NEVES dá um aparte. 
O SR. AFONSO CELSO. Já vejo que o nobre Deputado não lê os 

mesmos livros que eu leio. 
O SR. GALDINO DAS NEVES. Não leu Laboulaye. 
O SR. AFONSO CELSO. Li e meditei. O Rei da Inglaterra, pois, Sr. 

Presidente, tem ingerência incontestável na direção dos negócios pú
blicos, e sem embargo, se há País, em que a máxima - o Rei reina 
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e não governa - seja uma verdade prática, esse País é a Inglaterra 
(Apoiados). E nem receemos que não o seja igt'almente em nosso 
País, senhores, a despeito das importantes atribuições, que a Constitui
ção concedeu ao Imperador, porque essa Constituição também estabe
leceu a responsabilidade dos Ministros por todos os atos dele emana
dos, e reconheceu no País o direito de escolher livremente os seus re
presentantes (Apoiados). A vontade do Imperador jamais prevalecerá 
sobre a Nação, esta há de governar-se como entender- no dia em 
que, na expressiva frase do Sr. Conselheiro Saraiva, o povo, reabrindo 
as portas do Parlamento aos Deputados dissolvidos puder dizer-lhe, 
-Errastes- pela voz uníssona de uma maioria imponente (Muitos 
apoiados; muito bem) . 

Ora, Sr. Presidente, para isto é mister eleição livre, e uma eleição 
livre só a teríamos pelo sistema direto, mais fácil de conseguir-se 
talvez pelo caminho, que escolheu Ministério, do que decretando-se 
desde já, como entendem os nobres Deputados da oposição que jul
gam ser lícito fazê-lo por não verem aí comprometido nenhum 
preceito constitucional ... 

O SR. PRADO PIMENTEL. E muitos outros que não são da oposição. 
O SR. AFoNso CELSO. Sim, senhor, eu por exemplo. 
Parece-me de fácil demonstração a tese que formulei. Disse já que 

os escrúpulos que se opõem à decretação imediata da reforma são 
escrúpulos do Governo, visto que ele os adotou, pouco importando 
saber se os tinha, ou se lhes foram incutidos. Não me afasto, porém, 
da doutrina constitucional, admitindo a hipótese de que pairam eles 
em regiões mais altas, são escrúpulos da Coroa. 

Sendo assim, e votada a lei pelas duas casas do Parlamento estaria 
a Coroa em seu direito exercendo a prerrogativa constitucional do 
veto. Ora, a isto como, legalmente, poderemos responder? A resposta 
está no art. 64 da Constituição; a Câmara louva a S.M.I. o interesse 
que toma pela Nação, e aguardaríamos, para ver traduzida em lei a 
reforma tão desejada, que duas legislaturas posteriores e seguida
mente a reproduzissem nos mesmos termos, isto é, esperaríamos 
uns onze anos, durante os quais continuaríamos sob o regime de 
um sistema eleitoral condenado! Entretanto, Sr. Presidente, ado
tado o plano de Ministério, se formos diligentes, como cumpre, 
em dois anos a reforma eleitoral poderá ser lei do Estado, pois 
convém não esquecer que não dependerá nem do voto do Senado, 
nem da sanção imperial. As deliberações votadas nesta casa, inves
tida ela dos poderes especiais exigidos pela Constituição, ipso facto 
são obrigatórias, são leis do Estado (Apoiados). A nossa própria 
experiência prova, que nem por sujeitarmo-nos aos trâmites estabe
lecidos para uma reforma constitucional, mui longo período nos sepa
rará do almejado momento, em que vê-la-emas realizada. Foi de 
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outubro de 1832 a lei que convocou a Assembléia Constituinte, no 
tempo da regência, e já em agosto de 1834, menos de dois anos 
depois, era lei o Ato Adicional, monumento de glória, que, fortifi
cando os elos da união do Império, conservou a sua integridade e 
salvou as instituições (Muitos apoiados). 

Seguiram as Câmaras portuguesas outro alvitre, como já fiz ver. 
Decidiram elas que a eleição direta podia ser votada por uma legis
latura ordinária; e qual o resultado? Portugal esperou quase cinco 
anos pela promulgação da lei. Resolvida a inconstitucionalidade do 
art. 63 da carta em abril de 1848, só em julho de 1852 era consa
grada na legislação do reino a eleição direta em virtude de um Ato 
Adicional à carta da monarquia. E como conseguiu Portugal a adoção 
da eleição direta? Pelos turnos regulares, pelos meios ordinários da 
elaboração de uma lei? Não; - em conseqüência de um Ato ditato
rial. A Câmara dos Deputados, embora reconhecesse sua competência 
para legislar sobre a matéria em 1848, não chegou a preparar a lei, 
que deixaria talvez de existir ainda por muitos anos, se o Ministério 
do Duque de Saldanha não houvesse aconselhado a Rainha um Ato 
de ditadura, o qual - siginificativa contradição, senhores! -, não 
se afastou, antes respeitou as prescrições constitucionais, que aliás a 
Câmara se julgara dispensada de observar. 

Tenho aqui também esse decreto, que vou ler: "Hei por bem, usan
do da faculdade que me confere o § 49 do art. 7 4 da Carta Consti
tucional da monarquia, dissolver a atual Câmara dos Deputados; man
dar proceder a nova eleição nos termos do decreto que será imediata
mente publicado; e convocar extraordinariamente as Cortes para o dia 
15 próximo futuro. E assumindo os poderes extraordinários, que, pro
clamada pela Nação, e por mim, a reforma da lei fundamental do 
Estado, era minha obrigação e meu direito assumir para haver de sa
tisfazer ao voto geral do país tantas vezes e tão solenemente manifes
tado, mas até agora malogrado sempre por falta de legítima e reta 
direção; entendo eu que a suprema lei de salvação pública me impõe 
altamente o dever de preterir, de acordo com o voto nacional, que de 
mim o reclama, as formalidades prescritas nos artigos 140, ·141, 142 
e 143 da Carta, cuja textual observância não poderia ter outro resul
tado senão o de adiar indefinidamente e sofismar na realidade a ma
nifesta vontade da ação; hei outrossim por bem determinar que os 
Deputados eleitos venham munidos dos poderes necessários para se 
reformarem na carta constitucional da monarquia aqueles artigos que 
a experiência tem mostrado ser indispensável corrigirem-se e aperfei
çoarem-se, para melhor garantia da liberdade, da monarquia repre
sentativa, e dos inalteráveis princípios, em que a mesma carta o quis 
estabelecer e constituir. Os Ministros e Secretários de Estado das di
versas repartições, etc." 
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Eis aí: a Câmara julgara suficiente os seus poderes ordinários ge
rais: a ditadura entendeu serem imprescindíveis poderes especiais e 
expressamente conferidos para a mudança de sistema eleitoral. Assim 
que, Sr. Presidente, - e é esta a conclusão a que eu queria che
gar - nós, observadas as regras que a lei fundamental estabeleceu, 
empreendemos e realizamos uma reforma constitucional importantís
sima em menos de dois anos, 1832 para 1834; Portugal, adotando 
expediente contrário, esperou pela sua reforma mais de 4 anos, 1848 
para 1852, e não a obteve senão por esses mesmos meios, que a 
principio desprezara e aos quais viu-se obrigado a recorrer por quase 
um ato de ditadura; nós, tentando a reforma constitucional podemos 
ter eleições livres em 1881; dispensada ela, e seguindo o caminho que 
aos nobres Deputados se afigura mais fácil, desembaraçado e curto, 
aventuramo-nos a não chegar à meta desejada senão no ano da graça 
de 1890. 

O que será feito deste País até lá, continuando esta fantasmagoria 
de sistema representativo? Não sei; o que sei é que muitos de nós 
não teremos a fortuna de saudar o dia da emancipação do voto! 
(Apoiados). 

O SR. MARTIM FRANCISCO. Mas, não está provado que teremos em 
dois anos a reforma. 

O SR. AFoNso CELSO. Nem eu pretendi provar que a teremos, 
e sim que poderemos tê-la em 1881, se não formos muito desidiosos. 

O SR. BUARQUE DE MACEDO. A minha dúvida é se seremos Go-
verno até lá. 

O SR. GALDINO DAS NEVES. Esse é o medo de muita gente. 
O SR. BATISTA PEREIRA dá um aparte. 
O SR. AFONSO CELSO. Logo V. Ex:c.t está comigo; o caminho que o 

Ministério nos aponta é o mais seguro e provavelmente o mais curto. 
Senhores, conheço os atuais Ministros. Foram meus companheiros 

de luta, cuja lealdade, patriotismo e independência de caráter vi pos
tos em prova saindo-se ilesos, afirmando-se cada vez mais brilhan
temente. Com o ilustre Sr. Presidente do Conselho colaborei de per
to, ativamente e durante anos, no serviço da causa comum. Confio, 
pois em Suas Excelências e desde que vejo-os, ao leme da nau do Es
tado, seguirem certa derrota, de preferência a qualquer outra, de meu 
espírito apodera-se a convicção de que nessa direção encontraremos 
mares bonançosos, ventos propícios e seguro porto (Apoiados; muito 
bem). Se me iludisse, poderia declinar da responsabilidade, até por
que só cabe ela aos que do alto do passadiço descortinam largos e 
longínquos horizontes, e não aos que, fazendo parte da tripulação, 
como eu, devem executar as manobras ordenadas; mas declaro que 
não o farei, antes desde já assumo tranqüilo a responsabilidade; por
que, Sr. Presidente, a experiência me tem ensinado que em política 
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e nas condições do nosso país, é um erro fatal a máxima - ou tudo 
ou nada! (Apoiados, muito bem). 

Para todos os homens políticos, para todos os partidos e governos, 
há uma profunda lição no cruel desengano que o destino reservava ao 
ilustre estadista francês, que, cheio de convicções, de nobre ardor e 
esperança, exclamava: nem uma pedra de nossas fortalezas, nem um 
palmo de nosso território, nas vésperas de ser obrigado a subscrever 
a cessão da Alsácia e da Lorena, florescentes províncias de sua que
rida Pátria! (Muito bem). Ou tudo ou nada- pode ser divisa honro
sa de um indivíduo tenaz e caprichoso, mas não poderá ser nunca 
bandeira de Partidos, porque estes não devem ter caprichos e sim 
aspirações e crenças adaptados às circunstâncias do respectivo País; 
e menos poderá ser norma diretora de nenhum Governo, porque in
cumbe-lhe satisfazer os interesses do maior número, sacrificando mui
tas vezes as conveniências de momento aos interesses do futuro 
(Apoiados, muito bem). 

O SR. BUARQUE DE MACEDO. Os próprios radicais não querem a 
máxima ou tudo ou nada. 

O SR. GALDINO DAS NEVES. Ninguém quer. 
O SR. AFONSO CELSO. Há de perdoar-me o meu ilustre com

provinciano: alguém quer. Pois não ouvimos, ainda ontem, o meu 
nobre amigo Deputado por Sergipe, comparar a doutrina liberal 
a um monolito, e censurar o Ministério por pretender destacar dele 
um fragmento, uma lasca, - a eleição direta? A doutrina li
beral, senhores, será um monolito, porém, mais eloqüente que 
lógico, o ilustre Deputado esqueceu-se de que os monolitos não 
se talham de um golpe, nem se fundem de um jato; não se erigem 
senão sobre bases mais largas, firmes e sólidas que eles; e pelo esforço 
comum acorde e simultâneo dos operários encarregados de levantá
los! (Apoiados; muito bem). Falhe essa base, deixem de atuar no 
mesmo sentido as forças reunidas, e a mole imensa, que deveria atra
vessar as idades e afrontar os séculos ruirá por terra, esmagando os 
obreiros e partindo-se em mil pedaços, cada um dos quais atestará 
a imprudência e a loucura dos homens! (Muito bem, aplausos). 

O SR. PRADO PIMENTEL. - Isto é que é mais eloqüente do que 
lógico. 

O SR. AFoNso CELSO. Mas diz-se que a reforma constitucional 
naufragará no Senado, ao passo que uma lei ordinária não encontra
rá ali dificuldades. 

Declaro que sinto-me acanhado tendo de referir-me ao Senado, 
porque considero inconvenientíssimo o precedente, que se vai intro
duzindo no Parlamento, de discutir-se em uma casa legislativa o 
que se passa na outra, de ouvir-se aqui e responder-se ao que se diz 
na outra tribuna, e vice-versa (Apoiados). 
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Os estilos do Parlamento britânico são bem diversos ... 
O SR. ANTÔNIO DE SIQUEIRA. Lá as circunstâncias são outras. 
O SR. GALDINO DAS NEVES dá um aparte. 
O SR. AFoNso CELSO. Temos a imprensa para as questões pes

soais. Não foi, sem dúvida, a Câmara dos Srs. Deputados quem 
provocou, mas ao mérito de não termos sido os provocadores, me
lhor seria juntarmos também a de não nos apercebermos da provo
cação, mostrando-nos assim mais prudentes e moderados (Apoiados 
e não-apoiados). No exercício de suas atribuições cada uma das Câ
maras deve estar, ou mostrar-se convencida de que a outra cumpre 
o seu dever como melhor entende, inspirando-se sempre no bem 
geral da nação (Apoiados). Mas já que me é preciso aludir ao Sena
do, fá-lo-ei em termos convenientes. Senhores, pronunciou-se já o 
Senado, ou a sua maioria, sobre a reforma constitucional'! Eu não 
sei que o haja feito; conheço opiniões individuais, de alguns cida
dãos que ali têm assento, mas a do Senado não. Não há, portanto, 
motivo para dizer-se que a reforma constitucional cairá na outra 
Câmara. 

Demais, Sr. Presidente, ou a maioria dos senadores compenetra-se 
de sua missão e grande responsabilidade, ou não. No segundo caso, 
seria uma maioria facciosa, que pedindo inspirações unicamente à 
paixão partidária, faria a qualquer medida tendente a realizar a re
forma eleitoral a mesma oposição, que os nobres Deputados receiam 
vá encontrar aí a reforma constitucional. No primeiro caso, porém 
a reforma constitucional passará, porque não é de crer que homens 
encanecidos no serviço da Pátria, dotados de talentos e virtudes, 
oponham-se obstinadamente a uma medida, que no fim de contas 
importa rodear de maiores formalidades e cautelas à realização de 
uma idéia, vencedora na opinião (Muitos apoiados). 

Confio muito na prudência e tino de tão conspícuos brasileiros. 
Exatamente pmque estão revestidos de poderes vitalícios, não lhes é 
dado influir direta e ativamente nas situações políticas. Inutilizado 
como ficou pela interpretação que lhe deu o Senado, o princípio da 
fusão, consagrado na Constituição do Império, como único corretivo 
legítimo contra os seus atos, tão veneranda corporação compreen
derá que facilmente poderá degenerar em oligarquia, se o espírito de 
oposição sistemática ali tiver entrada (Muitos apoiados). Ora, contra 
a oligarquia senatorial não se encontraria recursos na lei! O Senado 
evitará sempre, eu o creio, como até hoje tem evitado, colocar-se em 
uma situação extrema da qual muitas complicações gravíssimas podem 
derivar-se (Apoiados e não-apoiados). Não; estou convencido de que 
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a reforma constitucional não encontrará barreira invencível na Câ
mara vitalícia." 

E após discutir outros problemas relacionados com a resposta à 
"fala do trono", finalizava: 

Sr. Presidente, estou fatigado e rouco; mais fatigada ainda deve 
estar a Câmara de ouvir-me (Numerosos não-apoiados). Ê preciso 
terminar. 

Concluirei dirigindo-me ao Ministério e aos meus correligionários. 
Ao Ministério pedirei que, forte como se acha pelo apoio desta Câ
mara, siga sem hesitar na trilha que se traçou, não perdendo um 
dia, não desaproveitando um momento, que o tempo urge. 

Promova, pois, quanto antes a iniciação da reforma, logo de
pois das leis de força e do orçamento. A Câmara entregar-se-á de 
bom grado aos trabalhos precisos, para elaborá-los de acordo com 
as necessidades e as circunstâncias do país. Aos meus correligioná
rios lembrarei, que a principal causa dos desastres do nosso partido, 
tão forte em número, em ilustração, energia, dedicação e patriotismo, 
está nas divergências que nele se levantam freqüentemente, por ques
tões de amor-próprio e orgulho pessoal, e na falta de disciplina. 
Reconheçamos, pois o nosso erro e evitemos com cuidado a sua re
produção. Somos todos amigos; sejamos irmãos. Compactos, cerra
dos e unidos em torno da nossa bandeira, tratemos de realizar, umas 
após outras, as grandes medidas que nela estão escritas. Se esta situa
ção for estéril, se não corresponder às esperanças do país, que sau
dou com entusiasmo a nossa ascensão; se, volvidos alguns anos, dei
xarmos o poder, sem nos termos nobilitado por grandes serviços à 
causa pública, não nos queixemos de ninguém, mas sim de nós mes
mos, que, como os israelitas, nada teremos esquecido, nem aprendido, 
no exílio e na desgraça." 
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O NAUFRÁGIO 
DO GABINETE DE SINIMBU 

PROCURANDO, repita-se, harmonizar as tendências conflitantes no 
caso da ELEIÇÃo DIRETA, acabou Sinimbu derivando para a fórmu
la, esdrúxula, de uma "Constituinte com poderes limitados" - a 
"CoNSTITUINTE CONSTITUÍDA", das críticas vitriólicas de José Boni
fácio, o Moço, - a causa maior do seu fracasso, pois "dividiu os 
amigos e não conseguiu desarmar os adversários", quadro assim re
sumido por Timon: "nesta conjuntura, o Presidente do Conselho 
bebeu o cálice transbordando de amarguras; o Sr. Martinho de Cam
pos tomou de uma vergasta e o flagelou na praça pública; os Srs. 
Otaviano, Dantas e Saraiva o abandonaram; o Sr. Silveira Lobo o 
expôs em irrisão no Senado; o Sr. Silveira Martins, depois de, com a 
soberba supremacia do prestígio dos seus talentos, dar-lhe uma pro
teção altiva, atirou-o abaixo da rocha Tarpéia. Até o Sr. Leôncio de 
Carvalho, como o parta na fuga, desfechou-lhe uma seta". 

"Um contra a cidade inteira", não lhe restaria, senão retirar-se do 
Governo, "isolando-se nobremente no Senado", até falecer, aos 97 
anos, "em extrema pobreza" ... 

Analisemos, sumariamente, as muitas CRISES que findaram alijando 
da ribalta o notável gentleman alagoano. 

I. O EPISODIO SILVEIRA MARTINS 

De uma Província onde dia a dia se avolumava a imigração eu
ropéia, notadamente a alemã, na quase totalidade protestante, batia
se o prócer gaúcho porque, no plano reformista do Gabinete, se in
cluísse a revogação do artigo 95, n9 III, a fim de permitir o voto 
aos "acatólicos" e, vencido, deixou ruidosamente a Pasta da Fazenda 
- acompanhado do Ministro dos Estrangeiros, o pernambucano 
Domingos de Sousa Leão, Barão de Vila Bela - passando a en
grossar as hastes da oposição. 

Substituindo-o no cargo, a 8 de fevereiro de 1879 - na mesma 
data em que era escolhido Senador pela Província de Minas Gerais 

198 



Afonso Celso, a 10, ocupava a tribuna da Câmara, respondendo ao 
ex-titular que, na véspera, dera sua versão em torno dos incidentes: 

"Pouco direi, Sr. Presidente, porque devem ser concisas e breves 
as discussões como esta. Com as explicações dadas pelos nobres Srs. 
Presidente do Conselho e ex-Ministros da Fazenda e de Estrangeiros, 
a Câmara e o país estão perfeitamente habilitados a julgar das causas 
que determinaram a recente modificação ministerial, e a fazer justiça, 
quer aos ilustres Ministros demissionários, quer aos que permanece
ram na direção dos negócios públicos. Há, sem dúvida, nesta evolu
ção governamental, senhores, um fato lamentável; é a perda, para 
o Gabinete de 5 de janeiro, do valiosíssimo concurso que lhe presta
vam os dois nobres ex-Ministros que até há pouco lhe eram orna
mento, perda que, infelizmente pela minha parte, eu não posso com
pensar senão pelos mais vivos desejos de bem desempenhar o difícil 
encargo que me foi cometido (Não-apoiados) . 

VozEs. O Gabinete está perfeitamente compensado. 
Senhores, eu não me iludo; reconheço a minha inferioridade (Não

apoiados) ante a magnitude da tarefa de que me encarreguei (Não
apoiados). Anima-me uma só esperança de bom êxito, e essa vem 
já da convicção profunda que não me faltarão o apoio, o auxílio 
e o conselho dos meus amigos políticos (Muitos apoiados) já do 
propósito deliberado e firme em que estou de colher e aproveitar, 
nas censuras que porventura meus atos provoquem, as lições que 
elas encerrem, assinalando-me as faltas e apontando-me os erros. 
A ninguém é dado acertar sempre; o erro não envergonha nem 
desprestigia, senão quando nele se persevera; e corrigi-lo é nobre, é 
honroso. A censura, moderada e justa, não é a hostilidade que fere 
e incomoda; ao contrário, é um favor, é um serviço, é luz que es
clarece e que dirige (Muitos apoiados; muito bem). 

UM SR. DEPUTADO. Isso é liberal e é digno. 
O SR. FELÍCIO Dos SANTOS. Aí está onde eu vejo algum melho

ramento já evidente. 
0 SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Se V. Ex~ fosse 

mais justo, havia de reconhecer que entre o novo Ministro e seus 
distintos colegas não há diferença alguma. 

O SR. FELÍCIO DOS SANTos. Mas eu não estou comparando o nobre 
Ministro aos seus colegas. 

0 SR. BEZERRA CAVALCANTE. É liberal, é digno e é legal: não é 
a disciplina militar. 

O SR. AFONso CELSO (Ministro da Fazenda). Passando agora a 
dar uma ligeira resposta ao meu muito prezado amigo, Deputado por 
São Paulo, começarei agradecendo-lhe as palavras de benevolência 
que se dignou dirigir-me. Eu já contava com elas, porque felizmente 
entre mim e o nobre Deputado por São Paulo existem laços de tão 
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íntima umao, que é quase impossível romperem-se. Quando, como 
nós ambos, juntos combatemos longos anos, ombro a ombro, pé jun
to a pé, com a fronte sempre voltada contra o inimigo comum, cada 
qual tem o recíproco dever de confiar na lealdade do outro e o di
reito de descansar nele, enquanto fatos significativos não vierem de
monstrar que essa confiança é infundada. O nobre Deputado por São 
Paulo não se arreceia de que esses fatos apareçam. Tem razão; pode 
estar tranqüilo. Considero o maior de todos os males a perda da es
tima dos homens honestos e dos meus correligionários políticos. No 
dia em que ela estiver em perigo não haverá para mim sacrifícios de
masiados para mantê-la ilesa, quanto mais despir uma farda de Minis
tro, senhores, que não é nem sequer uma contrariedade, mas somente 
o descanso, o alívio, o sossego, a redenção do pai de família (Muito 
bem). Peço, porém, licença ao nobre Deputado para dizer-lhe (já 
que de suas palavras pode-se inferir seleção entre os atuais Minis
tros), que entre eles há a mais perfeita conformidade de idéias e sen
timentos, e mesmo deliberado propósito de inquebrantável fidelidade 
à religião dos princípios (Muito bem). Já tive ocasião de dizê-lo, e 
repito: propondo-se a realizar agora a eleição direta tão-somente, o 
Gabinete não condena, nem esquece o programa liberal e as aspi
rações do Partido (Apoiados). 

Não, senhores; e como muito bem disse o nobre Deputado por 
São Paulo, é apenas uma questão de tempo, uma questão de opor
tunidade, a realização de outros dogmas de nossa crença política. 
O Ministério de 5 de janeiro nada mais fez do que escolher do pro
grama liberal a idéia capital, a idéia mãe, da qual todas as outras 
dependem. O Ministério nada mais fez do que seguir prudentemente 
as normas de conduta que, a par de princípios geralmente aceitos 
por todo o Partido, estão consignadas no seu programa, que hoje 
parece estar completamente esquecido por alguns dos meus ilustres 
correligionários. 

Eu peço permissão à Câmara para lhe ler um trecho do programa 
de 1868, que constitui os artigos da nossa fé política. Por enquanto 
não conheço outro. Conheço várias outras aspirações mais ou menos 
geralmente compartilhadas no seio do partido, mas sem o compro
misso de realizá-las, quando porventura assumíssemos a direção dos 
negócios públicos (Apoiados). Eis aí (Lê). 

"São as necessidades e condições sociais que vão dando objeto 
e oportunidade para aplicação dos princípios liberais, criando novas 
situações, exigindo novos programas. Não cabe no possível fazer 
tudo a um tempo. A máxima - ou tudo ou nada - não convém 
mesmo ao radicalismo o mais profundo. A pretensão de programas 
doutrinários suscita muitas divergências individuais, exclui o con
curso de muitos liberais, é um erro fatal para a unidade e para a for-
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ça do Partido Liberal, ao qual compete a iniciativa do movimento 
político. O Partido Liberal da Bélgica, como outrora, o Partido Libe
ral da França, foi sempre infeliz nessa pretensão de programas dou
trinários e circunstanciados. A Inglaterra todos os dias nos dá o 
exemplo de programas limitados às novas necessidades da sociedade. 
Recentemente um programa limitado deu unidade e vitória ao Par
tido Liberal, antes dividido e decadente como se mostrou na reforma 
eleitoral de 1866. Esse programa limitado, porém grandioso em razão 
de seu objeto a profundas conseqüências, consistiu na supressão da 
Igreja do Estado na Irlanda. 

Direi ao nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, que as idéias 
que determinaram a sua retirada do Gabinete entram nas aspirações 
do Partido, mas não fazem ainda parte do programa. No futuro, serão 
sem dúvida nele recebidas, mas por enquanto ainda não. Pela minha 
parte ... 

0 SR. SILVEIRA MARTINS dá um aparte. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). O que o país sabe 

é que o Partido inteiro aceitou o programa de 1868 e está com
prometido a realizá-lo. 

(Trocam-se muitos apartes.) 
Se os signatários do programa liberal não eram os competentes; se 

aqueles que, no Senado, hoje aqui qualificado de Chancelaria impe
rial, pelo nobre Deputado de Pernambuco, foram os únicos a defen
der as idéias do Partido, quando na proscrição não tinham autori
dade para formular um programa, eu não sei quem a teria (Muitos 
apoiados). Os nomes que subscrevem esse manifesto são os mais ilus
tres do Partido Liberal. Nabuco, Sousa Franco, Zacarias, Furtado, 
Teófilo Otoni, todos de saudosíssima e gloriosa memória (Muitos 
apoiados). Chichorro, Otaviano, Paranaguá, Dias de Carvalho ... 

(Há um aparte.) 
O nobre Presidente do Conselho não se achava na Corte ao ser 

publicado o manifesto, mas aderiu a ele, e bem assim o Sr. Conse
lheiro Saraiva em uma carta política a que tive já ocasião de alu
dir, porque, Sr. Presidente, eu tenho sempre presente todos esses 
documentos, que são, por assim dizer, as escrituras públicas de nos
sos compromissos para com o país (Apoiados). 

(Há novos apartes.) 
O SR. GALDINO DAS NEVES. O Sr. Presidente do Conselho não 

aprovou o programa, segundo disse. 
0 SR. CANSANSÃO DE SINIMBU (Presidente do Conselho). Eu disse 

que não estava presente quando se apresentou o programa, mas não 
disse que não tinha aprovado. Não dou direito ao nobre Deputado 
de interpretar as minhas declarações, desvirtuando-lhes o sentido 
(Muitos apoiados.) 
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O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). - Aceitando uma 
pasta no Gabinete de 5 de janeiro, exatamente quando dele se retira 
o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, em conseqüência dos 
motivos que aqui foram expendidos, nem por isto eu combato a 
idéia sustentada por S. ExiJ. (Apoiados). Entendo que o patriotismo 
e a capacidade para intervir na direção dos negócios públicos não são 
privilégio de nenhuma crença religiosa (Apoiados). Tão bom pa
triota é o católico irlandês como o protestante inglês. Disraeli não 
cede nada a Bright, nem Bright a Disraeli no amor que cada um 
deles consagra à terra do seu berço, nem na alta superioridade com 
que dirigem seus destinos (Apoiados) . 

Mas, senhores, não se trata da excelência da idéia, que ninguém 
contesta, mas da oportunidade e da conveniência de sua execução 
atualmente (Muitos apoiados). Apelo para a consciência do nobre 
Deputado pelo Rio Grande do Sul; pergunto-lhe: julga por acaso 
S. Ex:;t prudente, no meio das múltiplas dificuldades em que se debate 
o País levantar de novo a questão religiosa? (Muito bem). 

UM SR. DEPUTADO. É lançar o facho da discórdia. 
O SR. SILVEIRA MARTINS. Não tem nada com a questão religiosa. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Como não tem 

nada?! O aparte do nobre Deputado obriga-me a assinalar uma gran
de incoerência em que S. ExiJ. incorreu. Não compreendo o nobre 
Deputado. S. Exi!- fez questão da revogação do § 39 do art. 95 da 
Constituição, que apenas exige como condição de elegibilidade pro
fessar-se a religião católica apostólica romana, mas deixa intacto o 
art. 59 que estabelece uma religião do Estado! Combate o corolário, 
a conseqüência de um princípio deixando-se de pé este mesmo prin
cípio! (Muitos apoiados). O nobre Deputado procede como aquele 
que, querendo extirpar do solo árvore daninha, se limitasse a decepar
lhe os galhos, em vez de atacá-la pelas raízes! (Muitos apoiados; mui
to bem). Deixar em pé, subsistente, o art. 59 da Constituição e revo
gar o § 39 do art. 95 é incoerência (Apoiados). Demais, senhores, é 
verdadeira incongruência que se trate de ampliar o direito de elegi
bilidade, antes de assegurar-se sua realidade prática, antes de garan
tir seu pleno e livre uso aos que já o possuem (Apoiados). Isto é 
inverter a ordem natural das coisas. 

(Cruzam-se apartes.) 
A idéia aventada entende diretamente com a questão religiosa. Esta 

questão, como a Câmara sabe, é perigosíssima, porque a luta, os 
conflitos que suscita não se travam só nos clubes, na imprensa, no 
Parlamento; vão além, travam-se no seio da família, no lar domés
tico (Apoiados) ; ateiam o facho da discórdia onde devem só reinar 
a união, a paz e o amor (Muitos apoiados). 
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Representante de uma Província tão liberal como a do nobre 
Deputado (Apoiados), declaro que em Minas essa idéia não é ge
ralmente aceita. Há uma parte de liberais adiantados que a aceitam, 
e nesse número entro eu, mas como a maioria do nosso partido 
ainda não se manifestou a respeito, esperemos pela evolução natu
ral dos acontecimentos (Apoiados). 

O SR. MoREIRA DE BARROS. Temos liberais ultramontanos também. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Senhores, não me 

cansarei de repeti-lo: a realização de todas as idéias do programa li
beral é simplesmente uma questão de oportunidade, de tempo. O Mi· 
nistério de 5 de janeiro não repudia este programa, porque, como o 
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, como qualquer liberal por 
mais dedicado que seja, todos os membros desse Gabinete têm gra
vadas no coração e na consciência, em caracteres brilhantes e indelé
veis, todas as grandes verdades, que figuram na gloriosa bandeira li
beral (Muitos apoiados). 

Fique o nobre Deputado certo disto. 
Promovamos, senhores, a eleição direta, e estaremos habilitados a 

ir realizando pouco a pouco os demais princípios e aspirações do 
nosso Partido. Se a par disto tivermos a felicidade de restituir ao 
nosso orçamento o equilíbrio, que vai perdido, o Partido Liberal não 
só terá prestado um grande serviço ao país, mas ainda terá assinalado 
uma grande época nos seus fastos (Apoiados). 

0 SR. MOREIRA DE BARROS. 0 que é mais importante do que a 
elegibilidade dos acatólicos. 

O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). - Sustento na 
qualidade de membro do Governo as idéias que sustentei na oposi
ção contra meus adversários naturais, e na qualidade de membro 
da maioria. Entendo que as idéias principais, as que merecem desde 
já todos os nossos esforços, todos os nossos sacrifícios, são a verdade 
da eleição por meio do sistema de um grau e a verdade dos orça
mentos (Apoiados). 

E já que toco neste assunto, Sr. Presidente, permita-me a Câmara 
algumas poucas palavras mais, que dêem a conhecer ao País, qual 
é meu pensamento a este respeito, e qual a marcha que pretendo 
seguir. Quando, Sr. Presidente, discutíamos aqui em 1877 a lei de 
orçamento, que devia vigorar em dois exercícios, o ilustre Ministro 
da Fazenda do último Gabinete conservador, o Sr. Barão de Cotegipe, 
denunciou-nos um déficit de 10.000:000$000. Apreciando este alga
rismo eu tive ocasião de aplicar-lhe, parodiando, algumas palavras 
de Thiers, referentes a uma situação análoga na França. Thiers, alu
dindo a um déficit confessado no orçamento, disse: Senhores, façamos 
nossos cumprimentos a este déficit, porque nunca mais o veremos; 
no fim do exercício encontrar-nos-emas com outro, bem diverso. 
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Declarei ao nobre ex-Ministro da Fazenda de então, que o déficit 
por ele calculado estava muito aquém da realidade, e que, ao liqui
dar-se o exercício, nunca seria inferior a 20.000.000$000. Aqueles de 
meus ilustrados colegas, que tiverem já consultado o importantíssimo 
relatório do nobre ex-Ministro da Fazenda, que nele revelou cora
gem e franqueza dignas de admiração (Apoiados), reconhecerão que 
infelizmente eu fui profeta nesta ocasião. O déficit não foi de 
20.000.000$000, foi de 21.000.000$000 no orçamento ordinário, e 
eleva-se a 43.000.000$000 computadas também as despesas ex
traordinárias. Para o serviço da nossa dívida, senhores, carecemos 
de quantia superior a esta, de quarenta e quatro mil e tantos contos. 
Portanto, nossa situação é grave, séria e difícil. 

Houve época em que Fould disse à França: - "Temos pedido aos 
impostos e aos empréstimos tudo quanto deles razoavelmente podía
mos esperar; só nos resta um recurso, mas esse vale um tesouro, é a 
economia." 

Felizmente ainda não chegamos a estas condições, mas com certe
za delas nos aproximamos, para elas caminhamos. A economia ainda 
não é o nosso único recurso, mas é aquele a que de preferência deve
mos pedir os meios para debelar o déficit, nosso mais perigoso ini
migo (Apoiados). E entendo, senhores, que, enquanto houver no or
çamento uma verba que possa ser eliminada ou reduzida, não temos 
o direito de sobrecarregar com um real de novos impostos ao contri
buinte (Muitos apoiados). 

Portanto, peço à Câmara dos Srs. Deputados que corte as despe
sas sem dó, nem piedade (Muitos apoiados, muito bem). Nessa parte, 
senhores, serei inflexível (Muito bem). Se, porém, for indispensável, 
como procurarei verificar por minucioso e detido exame, recorrer ao 
aumento ou criação de novas imposições, então força será obedecer à 
lei da necessidade, e todos cumpriremos o nosso dever (Apoiados e 
apartes). 

Não é esse, digo eu, o nosso único recurso; temos ainda o crédito 
de que podemos socorrer-nos com vantagem. Mas, senhores, recorrer 
ao crédito para fazer despesas ordinárias é colocar-se a Nação num 
plano estreito e inclinado, onde um passo dado em falso fatalmente 
conduzirá ao abismo (Apoiados) . 

Eu entendo que podemos com segurança e sem receio recorrer ao 
crédito mas para as despesas imediatamente reprodutivas, para me
lhoramentos materiais, para estradas de ferro, para navegação de 
rios, para a criação de engenhos centrais, para aquelas aplicações, 
enfim, que possam aumentar e desenvolver as nossas fontes de receita 
(Apoiados). 

UMA Voz. E os auxílios à lavoura? 
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O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Os que admito 
como aproveitáveis são aqueles que acabo de referir; são estradas 
de ferro, navegação de rios, criação de engenhos centrais, redução 
de frete, etc., etc., dentro das forças do Tesouro. Mantida esta política, 
seguida esta marcha com perseverança durante alguns anos, e, senho
res, respeitados com a mais escrupulosa fidelidade, todos os compro
missos do Estado, eu acredito que em poucos anos o Partido Libe
ral poderá ter ainda uma vez a glória de restabelecer a ordem e a 
regularidade nas nossas finanças (Apoiados). 

UM SR. DEPUTADO. Há muito a esperar de V. Ex~ (Apoiados). 
OUTRO SR. DEPUTADO. 0 Sr. Monte diz que o câmbio já subiu. 
(Há outros apartes.) 
O SR. AFONso CELSO (Ministro da Fazenda). Senhores, infeliz

mente faltam-me habilidade e conhecimentos profissionais necessá
rios para o desempenho desta tarefa (Não-apoiados gerais), mas 
quanto à energia e força de vontade, essas Sr. Presidente, eu afirmo à 
Câmara, nunca me falecerão." 

li. A REFORMA ELEITORAL 

Assoberbado com os complexos problemas da Pasta, assíduo na 
tribuna, debatendo enfadonhos temas especializados - emissão, con
versão, bancos, equilíbrio orçamentário, déficits, dívida pública, tri
butos, etc. - Afonso Celso, atuando a modos de porta-voz oficial do 
Gabinete, discutiria, do mesmo passo a questão política da moda -
a reforma eleitoral -, de assinalar, entre outros, o discurso de 5 de 
março de 1879, que vale transcrever: 

"Sr. Presidente, a consideração que devo a esta augusta Câmara 
e ao nobre Deputado por São Paulo, levar-me-ia ontem mesmo a to
mar a palavra para satisfazer a S. Ex~, respondendo aos quesitos 
que formulou, se não tivesse dado a hora, depois da qual devia a 
Câmara passar a outra ordem de trabalhos. Por este motivo só hoje 
posso tomar em consideração as perguntas que ao Ministério dirigiu 
o nobre Deputado a quem me refiro. 

Perguntou em primeiro lugar o nobre Deputado se o honrado Sr. 
Presidente do Conselho havia se entendido com seus colegas sobre a 
natureza da missão que foi encarregado de realizar em 5 de janeiro. 
Senhores, esta pergunta já traz em si resposta porque é bem de ver 
que o Sr. Presidente do Conselho não convidaria companheiros 
para auxiliá-lo na tarefa de que se incumbira, sem revelar-lhes a na-
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tureza desse encargo, o fim para que lhes pedia coadjuvação e con-' 
~urso (Apoiados). 

UM SR. DEPUTADO. Do contrário não aceitariam. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Nem eles aceitariam, 

como bem observa o nobre Deputado, a responsabilidade de colabo
rar com S. Ex<';~ ignorando qual o alvo que ele tinha em vista. Isso 
é claro. Entretanto, eu direi ao nobre Deputado que o Sr. Presidente 
do Conselho, como aliás era de esperar do seu nobilíssimo caráter, não 
teve a este respeito reserva alguma, manifestou todo o seu pensa
mento aos distintos membros do Gabinete, que aqui residiam, e para 
com os que se achavam nas Províncias, logo que chegaram, usou da 
mesma franqueza e lisura. Assim os ilustres cavalheiros, que aceita
ram uma Pasta no Ministério de 5 de janeiro, estavam perfeitamente 
inteirados de que iam realizar a reforma da eleição, adotando-se o 
sistema de um grau, mediante reforma constitucional, ou pela con
vocação de uma constituinte. Recordarei ainda, Sr. Presidente, um 
fato, que vem pôr em relevo a lealdade imaculada, que é traço 
característico do nobre Presidente do Conselho (Apoiados; muito 
bem). Chegando de Friburgo a esta Corte, depois que recebeu o 
telegrama imperial, convidando-o a comparecer no Paço de São Cris
tóvão, o Sr. Conselheiro Cansansão de Sinimbu dirigiu-se à casa do 
finado Conselheiro Nabuco de Araújo, de saudosíssima memória, e 
aí entendeu-se com os amigos políticos mais importantes, que se 
achavam reunidos. Prevendo a possibilidade, e mesmo a probabi
lidade de ser incumbido de organizar um Ministério, para realizar a 
eleição direta, o nobre Presidente do Conselho consultou esses amigos 
sobre o seguinte ponto: devo fazer questão da forma, do modo para 
a realização da reforma eleitoral? Todos os ali presentes responderam 
unanimemente: - não, a consagração da idéia é tudo, a questão 
de forma é secundária. Deste fato, Sr. Presidente, de que posso dar 
testemunho pessoal, podem dá-lo igualmente ilustres amigos nossos, 
entre os quais o Sr. Barão Homem de Melo, para quem apelo ... 

UM SR. DEPUTADO. E o Sr. Senador Leão Veloso. 
O SR. BARÃo HoMEM DE MELO. É perfeitamente exato. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda) . Estavam presentes 

todos os chefes políticos, que nessa ocasião se achavam na Corte. 
Portanto, não só os membros do Gabinete de 5 de janeiro, mas ainda 
muitos correligionários, os chefes do partido, os homens da luta, 
da direção e conselho sabiam que na realização da reforma eleitoral 
não se faria questão de forma. 

O SR. MARTINHO CAMPOS. Eu não estive presente. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). V. Ex<';~ chegou um 

ou dois dias depois ... 

206 



UM SR. DEPUTADO. Mas esteve presente o Sr. Conselheiro Ota
viano. 

O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Não esteve pre
sente o Sr. Conselheiro Otaviano, mas sei que opinava do mesmo 
modo. S. Exff veio de Friburgo com o honrado Sr. Presidente do 
Conselho. 

O SR. MARTINHO DE CAMPOS dá um aparte. 
O SR. AFONSO CELSo (Ministro da Fazenda). E seria a opinião 

de V. Exff, se estivesse presente. 
O SR. MARTINHO CAMPOS. Não pode dizer isso, se eu agora de

claro que tinha opinião contrária, e já disse que nestas condições nun
ca teríamos a reforma. 

O SR. AFoNso CELso (Ministro da Fazenda). Poderia modificar 
depois esta opinião, como tem feito em outras ocasiões. 

0 SR. MARTINHO CAMPOS. Não pode dizer isto. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Não estou com 

isto ofendendo ao nobre Deputado, porque todos os homens políti
cos podem modificar suas opiniões, conforme as necessidades do 
País. 

O SR. MARTINHO CAMPOS. Não pode V. Exff citar uma só mo
dificação no meu modo de pensar. 

O SR. AFONSO CELso (Ministro da Fazenda). Já que nos ocupa
mos de matéria eleitoral, permita-me V. Exff lembrar-lhe que con
siderava a lei de terço como uma injúria atirada ao país e disse que 
não aceitaria um diploma de Deputado em virtude dessa lei. Tive, 
porém, depois a honra de sentar-me ao lado do nobre Deputado nes
te recinto. 

O SR. MARTINHO CAMPOS. E eu não fui eleito pelo terço. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Todos nós tive

mos a honra de o ser. 
O SR. MARTINHO CAMPOS. Está enganado, não fui. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). É uma questão de 

fato, que depois poderemos liquidar, mas não vale a pena· agitar 
agora. 

O SR. MARTINHO CAMPOS. V. Exff não deve contar os votos, que 
me deram aqui os meus adversários, mas os que me deram os nossos 
correligionários na Província. 

O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda) . Não vale a pena 
ventilar esta questão; trouxe-a somente para provar como o nobre 
Deputado pode modificar suas opiniões, como mais de uma vez eu 
poderei modificar as minhas, de acordo com as conveniências públi
cas. Não tenho em vista magoar ao nobre Deputado, declaro-o com 
franqueza. 
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O SR. MARTINHO CAMPOS. Não me magoou, apenas quero res
tabelecer a verdade. 

O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Lembro-me até das 
expressões de que se serviu então V. Ex~ (Volta-se e dirige-se em 
voz baixa ao Sr. Martinho Campos). 

O SR. MARTINHO CAMPos. Não fui do terço. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Se estiver enganado, 

confessá-Ic-ei. 
O segundo quesito formulado pelo nobre Deputado por São Pau

lo é assim concebido: "No pensamento do Governo, a constituinte 
que se vai convocar, desde que não ultrapasse a matéria do artigo 
reformável, está adstrita às condições que pretende o Ministério, es
treitando-lhe a ação, mesmo quanto ao modo de legislar?" 

Senhores, eu não posso satisfazer mais completamente ao nobre 
Deputado nesta parte, do que dando-lhe conhecimento do projeto, 
que autoriza a concessão de poderes especiais aos eleitores para re
formarem o sistema eleitoral. Esse projeto apresentado hoje à Mesa, 
está redigido de pleno acordo com as vistas do Governo, que se es
forçará quanto em si couber para sua adoção. Ei-lo coberto já de 
mais de 60 assinaturas. Diz assim: "A renda estabelecida é a da 
lei de 1846 e o projeto está calculado sobre aquele, que deu lugar 
à reforma do Ato Adicional, conhecido e apresentado nos tempos 
regenciais em que dominava exclusivamente neste País o princípio 
democrático." 

Desejou também saber o nobre Deputado, por São Paulo: se, re
vestidos de poderes extraordinários, entenderem os eleitos do povo 
que não são obrigados a respeitar as condições impostas, o que fará 
o Governo? Senhores, se autorizada a reformar o sistema eleitoral 
pela adoção da eleição direta, a constituinte entender que nada deverá 
alterar, conservando o atual regime - com isso não tem que ver o 
Governo (Apoiados). Não é de crer, porém, que a constituinte seja 
infensa a uma idéia aceita e proclamada por todo o partido (Apoia
dos), idéia que tão fundo calou na consciência pública, sendo abra
çada pelos seus mais temíveis adversários (Apoiados). 

Inquiriu mais o nobre Deputado se sustenta o Governo a opinião 
daqueles que entendem dever intervir o Senado, na reforma, ou 
pelo contrário supõe que pela Constituição a reforma é só decretada 
pela constituinte. Sr. Presidente, é certo que há opiniões em favor 
da co-participação do Senado na reforma constitucional, mas o Ga
binete pensa de modo contrário. O voto da constituinte é ipso facto 
lei do Estado; não depende de voto do Senado nem está sujeito ao 
veto, porque a constituinte é soberana, quanto aos pontos a respeito 
dos quais é chamada a realizar, por virtude dos poderes especiais para 
esse fim conferidos (Apoiados; muito bem). 
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O SR. FÁBIO REIS. A opinião contrária em 1834 só obteve 14 
votos. 

O SR. AFONSO CELso (Ministro da Fazenda). Sem dúvida é uma 
questão já resolvida na prática; o Ato Adicional não passou pelo 
Senado, nem recebeu sanção; está, portanto, autenticamente inter
pretada a lei nesta parte (Apoiados) . Pretendeu mais o nobre Depu
tado saber se reconhecida a necessidade da reforma pela Câmara dos 
Deputados, o Senado negar a Constituinte, mas de qualquer modo 
der testemunho de que, aceita a reforma por meio de lei ordinária, 
nesta hipótese especial, diz o nobre Deputado - qual a posição que 
assumirá o Governo? Nesta hipótese especial, respondo a S. Ex1.L, o 
Governo, bem ponderadas as circunstâncias, assumirá a posição que 
lhe inspirarem o patriotismo e os interesses públicos. 

UM SR. DEPUTADO. :É o mesmo que nada responder. 
O SR. MARTINHO CAMPOS. Não podia dar outra resposta à per

gunta; fez bem. 
O SR. AFoNso CELSo (Ministro da Fazenda). Por último o no

bre Deputado interrogou: - podendo a lei devolver matéria não 
constitucional como por exemplo, a que diz respeitO" ao processo das 
qualificações, podem ou não estas ser posteriormente modificadas, 
sem necessidade de nova Constituinte? 

Sr. Presidente, na reforma é preciso distinguir o que é constitu
cional do que não o é. 

O que disser respeito aos arts. 90 a 94 é matéria constitucional 
e será incorporado na Constituição, e, portanto, nenhuma modifica
ção poderá sofrer senão por uma Câmara revestida de poderes es
peciais, segundo os trâmites marcados na lei fundamental (Apoia
dos). o que se referir, porém, à qualificação, formalidades da elei
ção, processo da apuração ... etcetera ... é assunto que cabe na esfe
ra da atribuições das legislaturas ordinárias; e, portanto, pode por 
estas ser modificado (Apoiados). 

Tendo assim satisfeito aos quesitos do nobre Deputado ... 
0 SR. ZAMA. E muito bem. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). . .. tomarei em 

consideração a censura que me dirigiu o nobre Deputado por ter eu 
aceitado uma Pasta no Gabinete, ao retirar-se o ilustrado ex-Ministro 
da Fazenda, a pedido de quem formulei aqui uma moção de con
fiança. Não sei em que se funda a estranheza do nobre Deputado 
(Apoiados). Porventura, depois de apresentada a moção de confian
ça, manifestei qualquer pensamento de hostilidade ao nobre ex-Mi
nistro da Fazenda? Não; eu o sustentei sempre com a maior dedica
ção (Apoiados), e ainda o sustentaria hoje, se S. Ex1.l qui~esse con
tinuar no Ministério. Digo mais que estaria pronto a fazer todos os 
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sacrifícios para que não se desse a última reorganização ministerial 
(Apoiados). 

O nobre ex-Ministro da Fazenda saiu do Gabinete porque quis 
(Apoiados); não houve da parte da maioria de então procedimento 
algum que pudesse desgostar a S. ExiJ. (Apoiados); pelo contrário, 
S. ExiJ. contou até o último momento com toda a nossa dedicação 
(Apoiados). 

Retirando-se, pois, do Ministério, não havia razão para que eu 
me recusasse ao convite que me foi dirigido pelo nobre Presidente 
do Conselho (Apoiados). Entendo, Sr. Presidente, que nenhum ho
mem político tem o direito de negar seus serviços quando são eles 
julgados de alguma utilidade para o país (Apoiados). Entendo ainda 
que, soldado de um Partido, mereceria a pecha de cobarde e de 
desleal, se, nas circunstâncias difíceis em que nos achamos, eu me 
esquivasse de ocupar o posto de combate (Apoiados; muito bem) 
que me fosse designado. 

Eis porque entrei para o Ministério; creia o nobre Deputado que 
estou fazendo um enorme sacrifício (Apoiados). Ah! se me quisessem 
dispensar! 

Agora dirigir-me-ei ao meu nobre e simpático amigo Deputado 
pela Bahia, para agradecer-lhe as expressões de benevolência de que 
ontem se dignou servir-se a meu respeito. 

O SR. ZAMA. De benevolência, não senhor, de justiça. Como sol
dado tenho dever de reconhecer os serviços prestados pelo chefe, 
quer na oposição, quer no Governo. 

O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Devo entretanto 
declarar ao nobre Deputado que as palavras do meu amigo represen
tante por Minas Gerais, necessariamente devem de ter significação 
diversa do sentido, que à primeira vista se lhes pode atribuir ... 

0 SR. MARTINHO CAMPOS. Apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Nem a brilhante 

carreira política que tem feito o nobre Deputado pela Bahia, nem a 
minha humilde posição pode ninguém neste País e muito menos o 
ilustre e nobre Deputado, o Sr. Martinho Campos, qualificar de in
venção de quem quer que seja (Apoiados). 

Além de que, senhores, de outro gênero são as invenções do muito 
honrado Sr. Conselheiro Dantas. O nosso distinto correligionário, e 
meu muito prezado amigo, sabe inventar, é certo, recursos imensos, 
inesgotáveis para sustentar a causa do partido, quando na proscrição 
(Apoiados); sabe inventar consolação para os efeitos, proteção para 
os perseguidos, incentivos de coragem para os tíbios, inventa tudo 
isto, e mais os meios necessários para conservar o Partido forte, 
compacto e unido, exemplo e admiração dos correligionários! (Apoia
dos). O que ele não inventou nunca, nem sabe inventar é - candida-
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tos ou Deputados (Apoiados). Aqueles a quem S. Exi!- presta seu va· 
lioso auxílio para terem entrada nesta casa, são os que a isso fizeram 
jus por serviços relevantes, pela confiança e estima públicas de que 
são cercados (Apoiados). É daí que vem a força imensa de que dis
põe aquele nosso ilustre correligionário. O meu nobre amigo, Depu
tado por Minas Gerais, sabe disso, e portanto, não quereria ofen
der ao nobre Deputado pela Bahia, um dos mais beneméritos correli
gionários que ali temos. Pela minha parte, Sr. Presidente, também 
não poderia acreditar que o nobre Deputado por Minas Gerais 
julgasse uma invenção de alguém ... 

0 SR. MARTINHO CAMPOS. Apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda) . ... pois sabe que 

sou eu o autor de mim mesmo (Apoiados); não tive pai alcaide, nem 
conheci jamais protetores (Apoiados). O pouco que valho devo-o a 
mim só. Demais, o nobre Deputado vota-me amizade, que retribuo, e 
sempre me honrou com uma consideração tal, senhores, que descan
sa em mim quanto à direção exclusiva dos negócios políticos da nossa 
Província ... 

0 SR. MARTINHO CAMPOS. Apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda) . ... e tranqüilo es

pera o resultado. Para S. Exi!-, pois eu não poderia em caso algum ser 
invenção alheia. Nada mais direi." 

E concluindo: 
"Tenho dito, Sr. Presidente, o que me pareceu necessário e vou 

sentar-me porque uma das primeiras economias de que precisamos é 
a de tempo (Apoiados). Repetirei aqui o que já disse algures: "Che
gamos a uma daquelas situações em que a um Fox, Sheridan ou Bur
ke que encantavam com a palavra é mil vezes preferível um Crom
well, que falava pouco e mal, ou um Guilherme, o Taciturno, que 
nada falava, absolutamente, mas que muito faziam, pelo esforço de 
uma vontade forte, enérgica e tenaz (Apoiados gerais; muito bem; 
muito bem) . " 

De longos discursos está o país farto; o que ele reclama e çle que 
precisa é da ação harmônica, eficaz e decisiva dos poderes públicos 
para vencer as dificuldades que o cercam (Apoiados gerais; muito 
bem; muito bem). 

Na tentativa, frustrada, de quebrar a resistência dos líderes con
servadores no Senado, voltava Afonso Celso a defender o projeto 
de Sinimbu, em discurso de 5 de novembro de 1879, que, embora 
longo, vale divulgar na íntegra: "E antes de tudo relevem os ilus
trados signatários do parecer em discussão, que eu insista no pedido 
feito pelo honrado Sr. Presidente do Conselho, ao começar o debate. 
Este pedido, como sabe o Senado, refere-se às restrições opostas por 
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Suas Excelências às suas assinaturas, e que revelam divergências no 
modo de apreciar as questões aventadas em tão importante documen
to. Duas vezes teve já V. Ex~, Sr. Presidente, de consultar o Senado 
se julgava a matéria no caso de ser votada, por falta de quem qui
sesse usar da palavra; e no entanto, à exceção de dois ilustres mem
bros da comissão, todos os demais conservam-se mudos e quedos, 
sem que se saiba ainda quais sejam as suas restrições! 

Dignem-se, pois, Suas Excelências, de explicar-se, e nem enxerguem 
neste pedido impertinência, pois não é senão necessidade. O Governo 
tem, com efeito, necessidade de conhecer donde nasce e em que con
siste a resistência, que encontra o projeto, a fim de deliberar sobre 
o modo como desempenhará o seu dever. E se porventura o an~a
gonismo dos nobres Senadores para com o Gabinete vai ao ponto de 
pretenderem abafar-lhe o programa na conspiração do silêncio; se 
Suas Excelências julgam-se com direito de negar-lhes as explicações 
solicitadas, lembrem-se, Sr. Presidente, de que não podem, nem de
vem recusá-las ao país. A Nação tem o direito de julgar dos motivos 
que determinam o procedimento de seus mandatários, que hoje que
rem adiar, senão impedir, uma reforma, cuja conveniência é reconhe
cida no próprio parecer, e cuja urgência foi proclamada tantas vezes, 
e com a maior solenidade, pelos mais autorizados e conspícuos cor
religionários das nobres comissões reunidas. Faço de cada um de 
seus ilustres membros o mais elevado conceito, e seria incapaz de su
por, e ainda mais de dizer, que Suas Excelências recolhem-se ao si
lêncio para terem mais tarde a liberdade de explicar às ocultas res
trições por motivos diferentes dos que hoje influem no seu ânimo. 

O SR. PARANAGUÁ (Ministro da Guerra). Apoiado. 
O SR. CRUZ MACHADO E OUTROS SRS. SENADORES. Já falaram dois. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Mas a maioria 

retrai-se e os dois que falaram exprimiram suas opiniões individuais. 
Ainda se não pronunciou o nobre Senador pelo Ceará ... 

O SR. JAGUARIBE. Ainda não se impugnou o parecer. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Não o fez também 

o nobre Senador por Pernambuco, assim como o nosso distinto co
lega pelo Maranhão ... 

O SR. LEÃo VELOso. Relator da comissão. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda) . ... que, aliás, como 

bem observa o meu honrado amigo, tem a responsabilidade especial 
de relator do parecer. 

Ora, à exceção do nobre Senador pelo Ceará que aceita o parecer 
em toda sua plenitude, nas premissas como nas conclusões, todos os 
seus signatários divergem a respeito de umas e de outras, mas cada 
qual por motivos diversos; e daí as numerosas restrições. Na igno~ 
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rância dos pontos de divergência, como daqueles em que todos con
cordam; impossibilitada de apreciar as razões de cada um desses vo
tos diferentes, porque esses pontos não são indicados, e essas ra
zões ocultam-se, a Nação está inabilitada para fazer aos nobres Se
nadores a justiça a que todos têm direito. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU (Presidente do Conselho). Apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Mas, senhores, este 

silêncio sistemático acerca de matéria tão importante não pode ser 
facilmente explicado por estadistas distintos, que protestam só desejar 
o poder pela força e prestígio da opinião (Apoiados). Sr. Presidente, 
não vim demonstrar a conveniência e a necessidade da reforma, que 
o Gabinete e a Câmara do:; Srs. Deputados, inspirando-se no programa 
do Partido Liberal, que representam, pretendem executar. É uma idéia 
vencedora no País, e se eu carecesse opor argumentos à contestação 
nesse sentido feita pelo nobre Senador por Mato Grosso bastar-me-ia 
apelar para a opinião em contrário sustentada por S. Ex~ mesmo, 
perante a Câmara dos Srs. Deputados em 1860 e 1875, nos seus dis
cursos que correm impressos, e ainda agora no próprio parecer em 
discussão, cuja paternidade notoriamente lhe pertence. Não me pro
ponho tampouco fazer a análise desse parecer, fruto de uma longa 
gestação e de um parto laboriosíssimo, que se efetuou, não pelos meios 
naturais, mas graças ao concurso estranho do nobre Senador, que, 
senão empregou o fórceps, viu-se, contudo, obrigado a fazer mais 
de uma versão (Riso). Meu fim, ocupando a tribuna, é tornar sa
lientes algumas circunstâncias, que se destacaram no presente de
bate, e principalmente pedir outras explicações, que me pareceram 
indispensáveis, para que o Senado delibere e o País julgue com per
feito conhecimento de causa. O nobre Senador por Mato Gw,so opi
nou que a questão de constitucionalidade da reforma de que se trata 
era líquida, senão para a totalidade, ao menos part. a grande maioria 
de seus ilustres correligionários com assento nesta Casa. O nobre 
Senador pela Bahia, porém, não só afirma o contrário, asseverando 
que a maioria entende poder a reforma ser feita pelos trâmites or
dinários da discussão e adoção de qualquer outra lei, mas ainda con
vidou o Ministério a realizá-la por esse meio, garantindo-lhe feliz 
êxito. Ora, não é preciso encarecer a importância e gravidade de as
severações tão diametralmente opostas, feitas por estadistas tão no
táveis, e chefes tão eminentes de partido, como os nobres Senadores 
(Apoiados). Ou tem razão o nobre Senador pela Bahia, quando afirma 
que a reforma iniciada pelos meios ordinários não encontraria dificul
dades no Senado, ou quem a tem é o nobre Senador por Mato Grosso 
dizendo que, sem reforma constitucional, não a admitirá o mesmo 
Senado. Esta questão não pode ficar em suspenso; é indispensável 
liquidá-la, a fim de que todos, Ministério, Coroa e País, saibam qual 
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a opinião predominante a este respeito, ern urna corporação tão ele
vada como o Senado brasileiro (Apoiados). 

Portanto, Sr. Presidente, convido a S. Ex;;ts para, pelos meios a seu 
alcance, promoverem uma votação que a decida, pois é o único meio 
de verificar-se quem está em erro, se o nobre Barão de Cotegipe, se 
o nobre Visconde do Rio Branco. 

A decisão desta contenda é tanto mais importante, quanto é certo 
que ela pode influir grandemente na sorte do projeto em discussão. 

O SR. LEÃO VELOSO. Apoiado; é uma preliminar importantíssima. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Aqueles que enten

dem depender a adoção da eleição direta da reforma constitucional 
seguramente não podem admiti-la pelos meios ordinários; mas os 
que pensam ser ela uma simples questão de lei ordinária não podem 
também razoavelmente recusá-la pelos meios constitucionais, se 
vencer-se a preliminar da constitucionalidade (Apoiados). 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU (Presidente do Conselho). Apoiado; 
muito bem. 

O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Sr. Presidente, outro 
ponto também importante para a questão que se agita, e que convém 
liquidar-se, é se subsiste ainda,. ou se foi dissolvido o diretório há 
pouco nomeado para o Partido Conservador, e em cujo nome e sob 
cujas inspirações ele trata de reorganizar-se por toda a parte. 

É sabido que ainda não tinha estourado o último foguete das mere
cidas festas com que foi recebido o nobre Visconde do Rio Branco, 
quando publicou-se uma circular, ou manifesto, anunciando à família 
conservadora que estava constituído o seu diretório com o nobre 
Visconde, o nobre Barão de Cotegipe e o não menos distinto Sr. 
Conselheiro de Estado Paulino de Sousa. 

O SR. BARÃo DE CoTEGIPE. Não é exato isto; nomeado não; assi
namos uma circular pedindo. 

O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Bem; assinaram uma 
circular proclamando-se chefes ... 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE. Proclamando~nos não; pedindo. 
O SR. AFoNSO CELSO (Ministro da Fazenda). Pedindo, seja; não 

façamos questão de palavras: pedindo aos seus correligionários que 
os recenhecessem e aceitassem como diretores supremos do Partido, e 
convidando-o a reorganizar-se. Este fato, digno dos aplausos de todos 
os amigos sinceros do sistema monárquico representativo, que não 
pode produzir as vantagens que lhe são próprias, sem partidos fortes, 
bem arregimentados e bem dirigidos; este fato fazia crer que entre os 
três ilustres diretores supremos existia, ao menos relativamente às 
questões políticas, a mais perfeita homogeneidade de vistas, a mais 
completa solidariedade, e que S. Ex;;ts constituíam três entidades dis-
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tintas, sim, mas animadas do mesmo espírito, inspiradas pela mesma 
opinião. 

Pois bem, Sr. Presidente, o que vemos? 
Infelizmente, o projeto de reforma eleitoral veio provar que S. Ex;;ts 

são tão dissemelhantes no físico, como no modo de apreciar esta 
questão, a mais importante de quantas se têm levantado ultimamente 
na cena política do Império. Que entre o nobre Barão de Cotegipe e 
o ilustre Visconde do Rio Branco existe profunda divergência a 
respeito deste objeto, para não falar e-m outros, prova-o a posição 
assumida por S. Ex~s no presente debate (Apoiados). Eu invoco, Sr. 
Presidente, o testemunho do Senado e dos numerosos espectadores, 
que ouviram os dois brilhantes discursos proferidos por S. Ex~s, e 
peço que digam em suas consciências se os nobres Senadores não se 
pareciam antes dois adversários digladiando-se em duelo formal, do 
que dois correligionários, que, em esforço harmônico, colaborassem 
na obra comum- uma só alma política em dois corpos (Apoiados). 

Se, por outro lado, procuro estudar as relações, que possam ligar 
o nobre Visconde ao 39 Diretor, o muito honrado Sr. Conselheiro de 
Estado Paulino de Sousa, reconheço com pesar que não menor diver
gência os separa e distancia. O nobre Sr. Visconde, esquecido do 
que escrevera no parecer, disse na tribuna que era preciso meditar 
muito sobre a reforma eleitoral, que convinha adiá-la, e que o Mi
nistério tinha pressa demais, querendo realizá-la desde já - de afo
gadilho, na frase de S. Ex~. Ora, o Sr. Conselheiro Paulino de Sousa 
julga-a tão urgente e imprescindível, que em documento solene, e de 
todos conhecido, declarou que retirar-se-ia à vida privada, uma vez 
convencido de não lhe ser possível realizar de pronto a mesma 
reforma. Ainda mais: o nobre Visconde pensa não ser possível refor
ma constitucional, sem intervenção do Senado, e o ilustrado Sr. Pauli
no de Sousa, ao contrário, entende que não é lícito admitir essa inter
venção, depois do precedente de 1834. 

Portanto, entre o nobre Visconde e S. Ex~ há igual, senão maior, 
divergência do que entre o ilustre Senador e o nobre Barão de Cote
gipe (Apoiados). Não se diga, Sr. Presidente, que esta questão é 
impertinente para o assunto de que tratamos; não. 

Figurarei uma hipótese. Admita-se que, não conseguindo o Minis
tério fazer passar a reforma, entendesse a Coroa realizar uma mu
dança política e incumbisse a S. Ex~ de organizar Ministério para 
efetuar a mesma reforma. Recusaria S. Ex~ o alto encargo? Não 
poderia recusá-lo sem faltar ao seu dever de cidadão. O homem 
político que combate uma situação com o vigor que S. Ex~ tem 
empregado, ipso facto está obrigado a substituir essa situação, se 
consegue derribá-la. Mas, organizador do Ministério e incumbido de 
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levar a efeito a reforma eleitoral, com que elementos contaria S. Ex~ 
para levá-la ao cabo? 

Com o partido liberal? Seguramente não; seria impossível esperá
lo. Com todos os seus correligionários? Também não. Sair-lhe-iam 
pela frente, V. Ex~, Sr. Presidente, o nobre Barão de Cotegipe, o 
nobre Sr. Conselheiro Paulino de Sousa e desconfio até que aqui o 
meu vizinho da retaguarda, o ilustre Sr. Senador Teixeira Júnior 
(Riso). Assim o nobre Sr. Visconde do Rio Branco, não poderia 
contar - e S. Ex~ deve ter consciência disso - senão com os frag
mentos de uma nova dissidência, mais funda e mais ardente do que 
aquela que teve já de combater, pois que aos elementos antigos, 
sopitados apenas, não extintos, vir-se-iam juntar os novos, que o 
Senado e o País estão conhecendo. Esta é a verdade, senhores, que 
ninguém contestará com fundamento. 

Conseguintemente, o nobre Senador por Mato Grosso opõe obstá
culos aos que empreendem realizar uma reforma, que S. Ex~ julga 
indispensável fazer-se, sem dispor dos meios necessários para levá-la 
a efeito com mais facilidade se fora chamado a realizá-la. Será isto 
consultar os interesses do País? Será mesmo consentâneo com as boas 
práticas do sistema parlamentar? A opinião pública julga-lo-á. 

Já se vê, pois, Sr. Presidente, que não foi incabida a minha per
gunta acerca da permanência ou dissolução do diretório do Partido 
Conservador, porque ela muito pode importar para a grande questão 
da atualidade. 

O SR. LEÃO VELOSO E OUTROS SRs. SENADORES. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Sr. Presidente, outro 

ponto importantíssimo, que deve ser esclarecido. O nobre Barão de 
Cotegipe, em um dos primeiros discursos, que proferiu nesta longa 
sessão, fez conhecido um fato de grande significação política. Lendo 
aqui e intercalando nesse discurso alguns documentos, referentes à 
mudança política operada em 5 de janeiro, S. Ex~ revelou ao País 
que o nobre Presidente do Senado, assim como o distinto ex-Presi
dente da Câmara temporária, o Sr. Paulino de Sousa, consultados 
sobre a reforma do sistema eleitoral vigente, pronunciaram-se de 
modo a julgar-se que a fariam no sentido de adotar-se a eleição 
direta, se fossem organizadores do Ministério. 

O SR. VISCONDE DE JAGUAR! (Presidente). Se fosse Presidente do 
Conselho, sim; mas não se tratou de sê-lo. 

O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). O que estou dizendo 
consta de documento já publicado. Peço a V. Ex~ a bondade de 
mandar-me o 19 volume dos Anais deste ano. 

Aqui está o documento: é uma carta dirigida por Sua Majestade 
o Imperador ao Sr. Duque de Caxias: "Sr. Duque. Acabam de estar 
aqui o Paulino e o J aguari. Qualquer deles se fosse Presidente do 
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Conselho de Ministros, promoveria, na próxima sessão das Câmaras, 
a reforma da eleição direta. 

Consultei-os sobre a opinião do Partido Conservador, e o Paulino 
respondeu-me que este partido, em geral, queria essa reforma. 

Portanto, ambos os Partidos a desejam, e eu não tenho senão que 
achá-la oportuna, entendendo que deve ser o Partido Liberal, que 
primeiro e constantemente tem pugnado por ela, que a faça." 

O SR. VISCONDE DE JAGUARI (Presidente). Nessa carta o fato está 
exposto com toda a exatidão. 

O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). E dela me não 
afastei absolutamente (Apoiados). V. Ex~, assim como o Sr. Paulino 
de Sousa, se organizassem Ministérios, promoveria logo a reforma 
em discussão. O Sr. Paulino de Sousa, como se viu, afirmou que o 
Partido Conservador, em geral, reclamava essa reforma. Da carta não 
consta se o nobre Presidente do Senado fez igual declaração, mas é 
fora de dúvida que um homem do alto merecimento do Sr. Visconde 
de J aguari, não se encarregaria de uma reforma importante, se não 
contasse, com o apoio firme e decidido de seus correligionários 
(Apoiados). Logo também na opinião do nobre Visconde a maioria 
do Partido Conservador quer a eleição direta. 

Como é, portanto, que o ilustre Senador por Mato Grosso contesta 
que assim seja, e opina que uma reforma julgada urgente por dois 
chefes conservadores tão eminentes, como S. Ex~ e o Sr. Paulino, 
deve ser adiada? Acaso na opinião do nobre Senador, o Sr. Visconde 
de Jaguari, e o Sr. Paulino não eram competentes para falar em nome 
do Partido Conservador? Porventura julga o nobre Senador que, au
sente S. Ex~ enquanto visitava os monumentos do velho mundo e 
recebia as justas ovações, que conquistou com a lei de emancipação, 
não havia aqui ninguém capaz e habilitado para assumir um com
promisso em nome do Partido Conservador? Acredita que consigo 
levou o pensamento diretor, o espírito que o fortalece e ani
ma, ficando aqui apenas a massa, a multidão, sem guia e sem 
norte? V. Ex~, Sr. Presidente, permitir-me-á formular· um dile
ma, que nem de leve lhe é ofensivo, nem poderia sê-lo, pois sabe 
quanto o considero e aprecio, até por ter a honra de ser comprovin
ciano de V. Ex~, e reconhecer que é um dos mineiros que mais honra 
fazem à nossa terra. O meu dilema é autorizado pelas declarações 
formais e explícitas, feitas pelo nobre Senador na tribuna, e é o 
seguinte: Ou V. Ex~, Sr. Presidente, e o Sr. Paulino de Sousa não 
foram sinceros, quando interrogados pelo chefe do Estado, ou o 
foram, expondo-lhe com lealdade e franqueza a opinião do seu 
partido. 

O SR. CoRREIA. Declararam a sua opinião com toda a lealdade. 
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O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Mas todo o Senado, 
assim como todo o País sem excetuar mesmo o nobre Senador por 
Mato Grosso, unir-se-ão a mim para declarar que a primeira hipótese 
é impossível (Muitos apoiados). 

Logo, a segunda é a verdadeira: O Sr. Visconde de Jaguari e o 
Sr. Paulino de Sousa foram sinceros e leais ao Soberano, como soe 
ser sempre para com todos, assegurando que a maioria do Partido 
Conservador queria a eleição direta. 

O SR. JAGUARIBE. :É preciso sabermos quais são os Juízes. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Parece-me que o 

são, e competentíssimos, os dois cavalheiros, a quem me estou refe
rindo; e não são esses unicamente. De que a máxima parte do Partido 
Conservador quer a eleição direta, prova são, também, o grande 
número de assinaturas, que cobriram o projeto de reforma eleitoral 
do Sr. Ferreira Viana, e os protestos de adesão à idéia, que fizeram 
os membros da maioria da Câmara temporária em 1877, quando se 
apresentou uma emenda ao projeto de resposta à fala do trono, 
fazendo votos pela sua realização. E se o tempo e a ocasião me per
mitissem folhear neste momento os Anais do Senado, forneceria ao 
nobre Senador outras e abundantíssimas provas desse fato, nas decla
rações mais francas e compromissos mais solenes de muitos membros 
desta casa em anos anteriores. 

De alguns desses elementos servir-me-ei daqui a pouco. O fato, 
pois, não é suscetível de contestação séria. 

O SR. JAGUARIBE. Tudo isto pode ter sido uma miragem. 
O SR. SILVEIRA DA MoTA. Estamos em um pélago, qualquer ta

buinha serve. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Oh! senhores, se se 

põe agora em dúvida que o Partido Conservador desejava e deseja a 
eleição direta, é preciso confessar que não é lícito crer nas asseve
rações e protestos de seus homens mais eminentes! 

Mas que esse partido a quer, em sua imensa maioria e seus pro
homens estão comprometidos a realizá-la, como justa e devida home
nagem à vontade nacional, coisa é que se não pode desconhecer com 
fundamento (Apoiados). Ora, se assim é, perguntarei ao nobre Sena
dor por Mato Grosso - em nome de quem fala S. Ex~, além de sua 
respeitável individualidade, quando aualifica de açodada, inoportuna 
e irrefletida a reforma em discussão? Nenhum homem político, ligado 
a um Partido, e que alimente pretensões, cuja realização dependa do 
concurso eficaz desse partido, pode opor-se a uma idéia geralmente 
aceita, sem que atrás de si veja a legião, que o sustente e proteja. 

Se fizer, será por sua exclusiva conta, e terá de sucumbir, porque fe
lizmente ainda neste País as individualidades, embora amparadas pelo 
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talento invejável e os grandes serviços do nobre Senador, não podem 
tudo, antes nada podem, se não têm por si a opinião (Apoiados). 

Ainda outro ponto, Sr. Presidente, que convém tirar a limpo. Não 
há aí quem ignore que as ilustres comissões reunidas, após longos 
meses de trabalho, não puderam entender-se sobre o parecer a emitir, 
acerca do projeto de reforma constitucional enviado pela outra Câ
mara. Para chamar a um acordo os votos assim adversos, foi escolhido 
o nobre Visconde (que a nenhuma dessas comissões pertencia), graças 
à sua alta capacidade diplomática. Se aludo a este fato, é porque foi 
revelado em publicações da imprensa, até hoje não contestadas. 

Mas se os acontecimentos demonstram que o nobre Senador por 
Mato Grosso está em divergência com os seus amigos mais impor
tantes, como é que, lavrando a confusão na igreja conservadora, foi 
S. Ex~ chamado a impedir o cisma, conciliando opiniões antagônicas?! 
Por outro lado, consubstancia acaso o parecer quando se resolveu na 
reunião, em que o nobre Senador recebeu a difícil incumbência? 
Traduziu S. Ex~ fielmente, o pensamento, que o encarregaram de 
manifestar? Eis aí outras tantas explicações curiosas, que o País rece
beria com íntima satisfação. 

De tudo quanto tenho dito, Sr. Presidente, conclui-se que a respon
sabilidade assumida pelo nobre Senador, fazendo a oposição siste
mática e pouco coerente que move ao projeto de reforma, é imensa, 
e seguramente S. Ex~ muito deve ter nela refletido! Oposição sistemá
tica e pouco coerente, disse eu, e cumpre justificar o meu acerto. 
S. Ex::. reconhece que o parecr de cuja elaboração foi encarregado, 
graças a sua habilidade diplomática e a de conciliar opiniões diver
gentes, é incompleto e manco, e, certamente, não tem razão para 
considerá-lo a obra mais primorosa do seu alento privilegiado. S. Ex::. 
confessa que é incompleto o trabalho, visto como declarou no final dele 
que a sua conseqüência lógica seria a apresentação de um subsLitutivo, 
que aliás não apresentou. Eis aí, Sr. Presidente, a primeira incoerên
cia, de par com a primeira prova da oposição sistemática do nobre 
Senador, porque está bem claro e expresso o seu fim, que é - não 
esforçar-se para que a reforma se faça no sentido e do modo que 
julga mais conveniente - porém obstá-la, impedi-la a todo o transe. 
O nobre Senador declarou mais que não emendava o projeto, visto 
que a emenda determinaria a fusão, provocando assim um conflito 
entre o Senado e a Câmara, que S. Ex~ deseja evitar, no que há não 
uma, mas duas grandes e manifestas incoerências. 

Quando tratamos do orçamento não mostrou S. Ex~ esse mesmo 
receio de conflito entre as duas Câmaras, antes esforçou-se em levan
tá-lo - aconteça o que acontecer - disse S. Ex'!-. Depois, teme-se 
o nobre Senador de um conflito entre o Senado e a Câmara, mas não 
se teme de um conflito entre o Senado e o País, que, pelo órgão dos 
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dois grandes Partidos em que se divide, já se pronunciou pela 
reforma?! 

Isto não se compreende! 
O SR. PARANAGUÁ (Ministro da Guerra). Quando a fusão é o meio 

de decidir o conflito. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). E, se o Senado 

lembrar-se de que, por essa ocasião, o nobre Senador disse termi
nantemente que a fusão não se realizaria com o seu voto, terá outra 
e irrecusável prova de que a oposição que S. Ex':! faz ao projeto é sis
temática, e não qual a que devera esperar de um homem de Governo 
e de um estadista do elevado merecimento do nobre Senador. 

Mas, Sr. Presidente, não param aqui as inconseqüências do nobre 
Senador. Um dos motivos que S. Ex<:t alega para justificar a sua 
oposição ao projeto, é ter-se afastado do precedente de 1834, indi
cando o sentido em que a reforma deve ser feita pela câmara revisora. 
Debalde o meu nobre e particular amigo, Senador pela Bahia, o 
Sr. Dantas, mostrou já, lendo a lei de 1832, que o projeto foi calcado 
sobre ela, que também previamente indicou o modo como devia ser 
feita a reforma, que depois constituiu o Ato Adicional. S. Ex':! continua 
a sustentar que o projeto afastou-se desse precedente e firma-se nesse 
manifesto engano para condená-lo. Todavia, pouco se importa com 
o mesmo precedente quando exige a intervenção do Senado, que 
então não teve lugar! 

De sorte que o suposto afastamento do precedente é razão para 
rejeitar o projeto, mas o seu formal desprezo não o é para desistir da 
idéia de intervenção! 

Estes sentimentos contraditórios, que assim revela o nobre Vis
conde pelo precedente de 1834, fazem lembrar os abraços, que se 
dão, não para afagar, mas para mais facilmente abafar a vítima, ou 
apunhalá-la pelas costas. E já que S. Ex<:t quis mostrar-se cultor dos 
precedentes, não devia olvidar que para conhecer com exatidão se 
a Constituição ou o Ato Adicional admitem a intervenção do Senado, 
cumpria consultar as idéias que vigoravam na época em que foram 
promulgadas essas duas grandes leis. Se consultá-las, há de conven
cer-se de que a Constituição inspirou-se nas opiniões da Constituinte, 
segundo a qual só a Câmara temporária, revestida de poderes espe
ciais, era competente para decretar reformas constitucionais. 

E quanto, Sr. Presidente, à inteligência do Ato Adicional, encontrá
la-ia o nobre Senador no sentido de repelir a intervenção do Senado, 
peremptoriamente consagrada em um parecer dos Marqueses de Cara
velas e de Santo Amaro, insuspeitos à escola conservadora, parecer 
que firmou em 1832 o incontestável princípio de que "o poder de 
alterar o pacto social (textuais palavras) reside nos associados, e só 
pode ser exercido por seus procuradores expressamente autorizados 
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ad hoc, autorização que não se pode entender compreendida na dele
gação do poder legislativo." 

O SR. DANTAS. Apoiado; é um documento importante. 
O SR. AFoNso CELSO (Ministro da Fazenda). Ainda a este respeito 

permitir-me-á o nobre Senador dizer-lhe que infelicíssimo foi no sí
mile, que para apoiar a sua insustentável opinião de intervenção do 
Senado nas reformas constitucionais, pediu S. Ex".l à constituição da 
Bélgica. O Senado belga intervém, é certo, nas reformas constitucio
nais do seu País mas por quê? Reconhecida ali a necessidade da 
reforma, dissolve-se não só a Câmara, mas também o Senado, e 
elegem-se de novo Senado e Câmara, que assim recebem ambos da 
nação os poderes especiais de que precisam para alteração do pacto 
fundamental (Apoiados). 

Portanto, o exemplo não colhe, e é por sua vez contraproducente. 
O SR. FERNANDES DA CUNHA. Mas na Bélgica a Coroa intervém 

na reforma, sancionando-a. Este exemplo agora também é contra
producente. 

O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Eu não cito exemplo 
algum; combato o que invocou o nobre Senador por Mato Grosso. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA. Mas contraproducentemente também, 
e com mais forte razão ainda. 

O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Seria justo o reparo, 
se me fundasse na Constituição belga, para contestar ao Senado o 
direito de intervir nas reformas constitucionais; mas não é nela, e 
sim nos princípios do nosso direito público constitucional que firmo 
a minha opinião. 

Sr. Presidente, muitos dos meus amigos políticos, que têm pre
senciado a discussão aqui havida, estão convencidos de que o projeto 
de reforma eleitoral está irremissivelmente perdido. 

O SR. CANSANSÃO DE SrNIMBU (Presidente do Conselho). Conde
nado. 

O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Outros nobres Se
nadores fizeram-me também o favor de dizer que baldado é qualquer 
esforço empregado para salvá-lo, porque não há meio de fazê-lo 
adotar. Declaro, porém, que não compartilho nem a convicção dos 
nobres senadores, nem os receios dos meus amigos. Ao contrário, 
tenho ainda fé que o projeto poderá salvar-se, sem embargo de tudo, 
e até de uns vaticínios, que diariamente me repetiu por muito tempo 
o nobre Senador por Pernambuco. Tenho fé, porque confio na sabe
doria, na prudência e no patriotismo do Senado (Apoiados). 

E os melhores sustentadores do projeto, Sr. Presidente, creio pia
mente, hão de sair das fileiras dos que se mostram seus mais deci
didos adversários. O nobre Barão de Cotegipe, por exemplo, há de 
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ainda desta vez auxiliar o Governo com o seu valioso concurso, na 
adoção daquilo que as necessidades públicas reclamam. 

0 SR. DANTAS. Apoiado. 
O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU (Presidente do Conselho). O pen

samento dele é o nosso. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). O nobre Barão leu

nos aqui ontem longos trechos de um discurso, que proferiu há anos 
para provar que seus amores pela eleição direta não são recentes, 
mas datam da juventude. No intuito de mostrar em que me fundo, 
para esperar a sua patriótica coadjuvação, lerei também alguns tre
chos de um discurso que proferi, não em 1867, mas em 1877, dez 
anos depois, na Câmara dos Srs. Deputados. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE. Vamos a ele. 
0 SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Satisfaço já a V. 

Ex~. Dizia eu, Sr. Presidente, na Câmara dos Srs. Deputados: "A 
11 de março de 1871, e à sombra de suas mangueiras da Bahia, o 
Sr. Ministro da Fazenda escrevia nos seguintes termos ao honrado 
Sr. Visconde do Rio Branco: "Bahia, 11 de março de 1871. A situa
ção do País é séria, é mesmo grave; um nada pode dar nascimento 
a profundas comoções. Sem atacar-se a raiz do mal, viveremos de 
paliativos, e os paliativos têm um termo. Entretanto, vejo que V. Ex~ 
pretende aplicar esse sistema espectante à eleição. Respeito a opinião 
e os escrúpulos dos que entendem que a Constituição opõe-se a me
didas mais radicais; a Constituição, porém, reforma-se; essa espécie 
de adoração de alguns há de precipitá-la no abismo, quando ela clara 
e sabiamente nos está bradando: "Sou obra do homem e pedectível." 

"Cego é quem não vê que a monarquia nesse andar corre perigo." O 
Ato Adicional, apesar de seus defeitos e dos prognósticos agoureiros, 
deu-nos já 35 anos de união. Não hesite, meu bom amigo, aí está o 
mal e o remédio. Morreremos como muçulmanos, contentando-nos 
em bradar: Alá é grande e Maomé é o seu profeta? 

"Não: eu espero mais do bom senso do Partido Conservador." 
Agora os comentários que fiz: "Ora, Sr. Presidente, se há seis anos 

o adiamento da eleição direta, na opinião do nobre Sr. Ministro da 
Fazenda, podia trazer para o País comoções temerosas que compro
meteriam a monarquia; se os escrúpulos daqueles que viam na Cons
tituição um embaraço a esta medida afiguravam-se-lhe uma cegueira, 
que os não deixava aperceberem-se do abismo em que iam precipi
tar-se; não é possível que, sendo, como é hoje, a situação mais grave 
(Apoiados da oposição), S. Ex~, cidadão e patriota, deixe que a 
monarquia se precipite na voragem, e o País seja abalado por essas 
comoções, baixando os olhos, cruzando os braços e exclamando: 
-Alá é grande e Maomé é o seu profeta! (Muito bem, muito bem 
da oposição). 
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"Esta impassibilidade, este fatalismo dos crentes de Islã, a última 
expressão da covardia e do abatimento, não assentam bem em um 
estadista do porte do Sr. Barão de Cotegipe (Muitos apoiados da 
oposição); não assentam principalmente em um estadista cristão, que 
não pode esquecer-se da máxima: "Trabalha, e Deus te ajudará!" 
(Muito bem da oposição). Meses depois, Sr. Presidente, não já nessa 
calma de corpo e de espírito, em que o pensamento do ho
mem mais positivista devaneia pelos espaços imaginários, mrrs 
aqui, no centro da agitação e do movimento, no teatro em que 
as grandes questões se debatem e se resolvem, S. Ex~ novamente 
escrevia do seguinte modo ao mesmo Presidente do Conselho, que o 
convidara para ocupar uma pasta no seu gabinete: "Rio, 3 de maio 
de 1871. Li o programa do governo, contido na fala do trono e há 
nele pontos que não posso defender como Ministro: um é o que versa 
sobre reforma eleitoral. Minhas opiniões são conhecidas. A 16 de 
julho as circunstâncias especiais da época não me permitiram apre
sentar condições para minha entrada para o Gabinete, e não obstante, 
propusemos uma reforma que era um passo para a eleição direta; 
- não podendo conseguir tudo, conseguia-se ao menos, um grande 
melhoramento; hoje não se dá o mesmo; e também não sei como hei 
de defender um sistema que o Gabinete prefere ... Eu não posso, 
por lealdade a V. Ex~ e ao Partido Conservador, aceitar o papel de 
dissolvente ou de testemunha impassível de medidas que não aprovo." 

Referindo-me a esta segunda carta, dizia eu mais: "Se naquela 
época o nobre Barão de Cotegipe não poderia defender como Mi
nistro outra eleição que não a direta, se não a impôs como condição 
para sua entrada no Ministério de 16 de julho, por não comportar 
a quadra condições, mas se não podendo conseguir tudo, quis faz::r 
ao menos alguma coisa, concorrendo para uma reforma, que era um 
passo para essa eleição; hoje, que S. Ex~ pode impor condições, hoje 
que tudo pode conseguir, não será certamente testemunha impassível 
da permanência de uma lei que reprova, da continuação de um sis
tema que condena (Muitos apoiados). 

"Mas, Sr. Presidente, há ainda compromissos mais solenes do ilus
tre Barão, palavras mais explícitas, proferidas no Senado em 1875. 
Disse S. Ex~: "O Sr. Barão de Cotegipe: - O Governo continua a 
sustentar o programa da primeira sessão do ano passado. O projeto 
em que esse sistema é formulado acha-se em discussão na Câmara 
dos Deputados, não pode, portanto, haver maior antagonismo entre 
o meu pensamento e o pensamento do Governo, e em ponto sem dú
vida muito capital (Apoiados). Continuo a pensar, já o disse este ano 
na primeira ocasião que tive a honra de dirigir-me ao Senado, que a 
eleição direta é uma necessidade, e na frase da comissão indeclinável . 
. P.or. mais que o Governo -pwcure outros caminhos, por -mais que se 
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esforce por provar que esse sistema é inconveniente ao País, a opinião 
pública em geral lhe responde o contrário ... 

"O SR. CANSANsÃo DE SrNIMBU. Apoiado. 
"O SR. BARÃO DE CoTEGIPE .... e quase a maioria desta Casa do 

mesmo modo lhe responde, assim como lhe respondem aqueles que 
hesitam sobre o sistema adotado pelo Governo." 

"Ao que observei: "Sendo assim, Sr. Presiente, se a lei atual está em 
completo antagonismo com o pensamento do Sr. Ministro, se essa 
lei é oposta aos interesses do País, se a opinião pública a condena e 
reclama a sua reforma, se a própria maioria do Senado a quer, S. Ex~ 
não pode consentir na sustentação dessa lei, não pode demorar a 
satisfação de uma necessidade indeclinável e dos reclamos da opinião 
(Apoiados). 

"Mas o nobre Ministro acrescentava: "Não me arreceio, como al
guns de que o Partido Conservador perca sua importância com seme
lhante reforma; quando assim sucedesse, eu não vacilaria, porque en
tendo que o País deve ser governado conforme quer e não conforme 
nós queremos (Apoiados). É um erro acreditar-se que os Partidos 
podem manter-se por meios artificiais. 

"O SR. BARÃo DE CoTEGIPE. Eu desejo que os partidos se revezem 
no poder não por efeito da vontade de alguém mas por efeito da 
opinião. 

"O SR. ZACARIAS. Se alguém governa, então está isto perdido. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE. Digam o que quiserem, a opinião pú

blica, a Nação, não tem confiança nos seus representantes. 
"O SR. ZACARIAS. Basta ler o parecer da Câmara dos Deputados. 
"O SR. BARÃo DE CoTEGIPE. Se há mal pior do que esse, Sr. Presi

dente, no nosso sistema eu não conheço. Assim me exprimindo, não 
tenho em mira fim algum pessoal. Na oposição, em 1867, estas foram 
as minhas idéias. No poder pugnei por elas: hoje, fora do poder, 
ainda mais insisto, e a minha fraca experiência, o estudo das circuns
tâncias e das necessidades do País me têm levado à convicção tão 
profunda, que, confesso a V. Ex~, não há para mim transação possível 
sobre semelhante assunto." 

Eis como eu comentava estas palavras do nobre Senador: "Nestes 
preciosíssimos trechos se contêm revelações do maior alcance, e cada 
uma delas é um aguilhão, que deve obrigar o nobre Ministro a cami
nhar. "Não há transação possível sobre o assunto; logo, nem a da 
inércia, nem a da expectativa, nem a do adiamento (Apoiados). O 
País não tem confiança nos seus representantes; logo é do dever do 
nobre Ministro proporcionar ao País os meios de poder eleger repre
sentantes que lhe inspirem confiança (Apoiados). O País deve go
vernar-se como quiser e não como seus estadistas quiserem; logo, 
faculte o nobre Ministro ao País os meios de anunciar-se livremente 
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e de fazer predominar no Governo a sua op1mao. "Não há no atual 
sistema mal pior que esse; logo, o dever de S. Ex<!- é aplicar, sem 
demora, remédio a esse mal (Apoiados). O honrado Ministro não se 
arreceia de que o seu partido sofra com a adoção da eleição direta; 
ainda que o temesse, não se demoveria do seu propósito. Portanto, 
diga-nos S. Ex<!- o que pode detê-los? Se como partidista, não se 
arreceia da medida; se mesmo, parecendo-lhe ela perigosa, não vaci
laria, porque antes de ser partidista, é brasileiro; se como homem de 
Estado, pensa que o País não pode prescindir desta reforma, como 
vacilará S. Ex<!-, como não se apressará em adotá-la, satisfazendo a 
uma grande necessidade, remediando um pernicioso mal? Em tais 
condições, o que poderá impedi-la?" (Apoiados). 

"Sr. Presidente, eu quero crer na lealdade do nobre Sr. Ministro da 
Fazenda, faço justiça a sinceridade de suas convicções e, portanto, 
acredito que S. Ex<!- vai já promover a adoção da eleição direta." 

Nada tenho a alterar, Sr. Presidente, nos comentários então feitos 
por mim a tão importantes documentos, nem perdi as esperanças que 
por essa ocasião enunciei. Alimento-as ainda, e poderia expressá-las 
pelas mesmas palavras, salvas somente as que se referiam à posição 
oficial, que nessa época ocupava o nobre Senador pela Bahia. Sim, 
Sr. Presidente, não posso capacitar-me de que um homem de con
vicções sinceras, e um patriota como S. Ex~, que já a esse tempo, 
condescendendo com escrúpulos respeitáveis, não duvidava aceitar a 
reforma constitucional para obter a eleição direta, hoje a repudie, 
porque tenta-se fazê-lo por esse meio (Apoiados). Não me persuado 
de que um brasileiro tão distinto prefira, por uma questão de forma, 
ver comprometidas e em perigo as instüuições, a cuja estabilidade 
consagrou os melhores anos de sua vida, os seus esforços e os serviços 
notáveis de sua alta proficiência, a fazer-se a reforma por um meio 
diverso do que entende ser o mms natural, desde que por esse caminho 
se chegará também ao ponto a que se destma, isto é, salvar as insti
tuições (Apoiados). N áo posso admitir que um homem político de 
tanta experiência e prática dos negóc.1os publicas rejeite o essencial, 
porque não pode obter logo tudo, pois seria negar S. Ex'!- aquela 
máxima que pôs em voga - em políuca nem tudo se pode conseguir 
- é preciso dar uma em cheio, outras em vão- máxima essencial
mente prática. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE. Esta é em vão, e por isso voto contra. 
O SR. AFONSO CELSO (Ministro da Fazenda). Não posso crer 

igualmente, apesar das declarações em contrário do nobre Senador 
por Mato Grosso, que S. Ex<!-, que considerou amadurecida em só 
dois anos a questão do elemento servil, insista em afirmar que são 
poucos para amadurecer a idéla da emancipação dos livres os deze
nove anos decorridos depois que S. Exi.t proclamou-se na Câmara dos 
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Deputados partidista da eleição direta, ou ainda os onze volvidos 
após o dia, em que o partido liberal inscreveu essa idéia em sua ban
deira, que o nobre Senador não deverá contemplar com maus olhes, 
porque foi sob ela que S. Ex'!- fez suas primeiras armas (Apoiados). 

O Sr. Presidente ninguém se iluda: perante o bom senso público 
não há justificação possível para aqueles que, reconhecendo a impres
cindível necessidade da eleição direta, instantemente reclamada 
pela Nação, votam entretanto contra o projeto que a consagra. Se 
julgam defeituosos por ser incompleto ou excessivo, emendem-no, 
eliminando as excrescências, ou sanando as omissões. Outro proce
dimento não podem ter regularmente desde que aceitam a idéia capi
tal da substituição do atual sistema eleitoral por outro que melhor 
garanta a livre manifestação do voto. 

Deixando de modificá-lo, como julgarem mais conveniente, e ado
tando o alvitre de rejeitá-lo, in limine, os nobres Senadores, perdoem 
que lhes diga, não exercem um direito, abusam da sua prerrogativa. 
Ninguém pode contestar ao Senado a faculdade de reprovar o pro
jeto, em vez de fazer-lhe emendas, mas essa faculdade não é discri
cionária, sim subordinnada às conveniências do bem público. 

Rejeita-se o que é absolutamente mau, infenso aos interesses do 
País e não aquilo cuja utilidade todos reconhecem e proclamam como 
a mais cara aspiração do País. E Sr. Presidente, nem é lícito ao 
Senado, para evitar a fusão, condenar uma idéia que julgue boa em 
si, mas que lhe pareça defeituosamente consagrada nas resoluções da 
outra Câmara, submetidas à sua deliberação. Assim procedendo, não 

. só deixa de fazer à Nação o serviço, que lhe poderia prestar, corri
gindo os defeitos, ou melhorando o Ato da outra Câmara, mas tam
bém nulifica um preceito constitucional, qual o da fusão, precisa
mente instituído para o caso de divergência entre as duas casas do 
Parlamento, acerca da forma ou acessórios de uma idéia qualquer, 
que ambas entendam ser, na essência, útil e proveitosa à causa 
pública. 

Ninguém se iluda, Sr. Presidente, repito; não há recursos de tribuna 
nem agudezas de espírito que possam ocultar aos olhos dos nossos 
comitentes os motivos reais por que se pretende repudiar o projeto 
de reforma constitucional. Todos vêem que a oposição a ele feita 
só visa conveniências partidárias, e essas mesmas, no meu entender, 

. mal apreciadas, como o futuro há de mostrá-lo. O Senado brasileiro, 
tem-se afirmado nesta sessão mais de uma vez, Sr. Presidente, nunca 
foi embaraço para melhoramento das instituições antes é o seu mais 
forte baluarte. Não o porei em dúvida, mas direi que este projeto 
vem tirar a prova dessa verdade. Se, modesto como é, prudente e 
cautelosamente como foi concebido, o projeto for rejeitado, certo 
nem por isso deixará de ser lei do Estado mais dia menos dia, porque 
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não há resistir à vontade da Nação. Desse modo, o Senado não terá 
impedido a reforma da eleição, mas demora-Ia-á, o que já é grande 
e funesto mal para todas as nossas instituições, que devem ter por 
base a livre expressão do voto popular. E esse retardamento, Sr. Pre
sidente, poderá ser para muitos espíritos suspeitosos a demonstração 
irrecusável de um fato, que é um perigo, porque transtorna o jogo 
regular dessas instituições. 

Quer V. Ex11- saber qual o perigo? Di-lo-ei. É que o partido que 
chegar a construir no Senado maioria numerosa será, em última aná
lise o árbitro supremo das situações políticas! Arbitro das situações 
políticas, quando é uma corporação vitalícia, que conhecendo dos 
poderes de seus membros, tem ainda o direito de dizer aos que mere
ceram o sufrágio das urnas e a escolha da Coroa: - Aqui não 
podereis entrar! 

Senhores, isto não seria regular, nem consentâneo com o regime em 
que vivemos; isto seria a oligarquia contra a qual levantar-se-ia a 
Nação em peso." 

UI. O IMPOSTO DO VINTÉM 

Ao malOgro da reforma eleitoral, somar-se-ia, agravando a erosão 
do Gabinete de 5 de janeiro, episódio miúdo - a cobrança do 
IMPOSTO no VINTÉM - desgostando o Imperador as medidas enérgicas 
adotadas pelo Governo a fim de manter a ordem na Corte e, tudo 
acolchetando-'se, sobreviria o desfecho, a renúncia de Sinimbu, substi
tuído por Saraiva, no Gabinete de 28 de março de 1880. 

Assumindo o comando, o prócer liberal baiano cuidou de afastar 
a causa do inconformismo popular, suspendendo a cobrança e, na 
proposta orçamentária para 1881, abolindo a carga tributária, motivo 
de tanta agitação, o que, na prática, soava a condenação tácita da 
linha do antecessor. 

Responsável pela inovação, Afonso Celso, embora adotando linha 
de inteira solidariedade ao Gabinete de 28 de março, não lograria 
sop.itar a discordância com a guinada da orientação ministerial, e dis
cutindo, em discurso de 29 de setembro, o parecer da Comissão do 
Senado, assim se manifestava: 

"A ilustrada Comissão do Senado concorda com quase todas essas 
medidas, reduz por sua vez o imposto sobre vencimentos, reduz igual
mente os 5% que pagam os gêneros livres d2 direitos de consumo, e 
modifica as taxas sobre transportes e terrenos não edificados. Eu 
quisera, Sr. Presidente, ocupar-me com cada um desses pontos e 
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mostrar que nem pela com1ssao de orçamento da Câmara dos Srs. 
Deputados, nem pela do Senado, foram combatidas as razões de inte
resse público que motivaram a decretação das taxas, abolidas ou alte
radas, assim como que não procedem as razões dadas para justificar 
tais alterações. Mas esse exame levar-me-ia mui longe, e, como tenho 
já por demais fatigado a atenção do Senado, reservando-me para 
depois, se resolver-me a tomar novamente a palavra, ocupar-me-ei 
agora, unicamente, com a taxa de transportes. 

Tenho ouvido dizer, Sr. Presidente, que passou em julgado ser esse 
imposto inconveniente vexatório, etc.; mas a verdade é que ainda 
não se aduziu uma só razão convincente, ou aceitável a esse respeito. 

O SR. SILVEIRA DA MOTA. Vexatório é. 
O SR. AFONSO CELSO. Por que vexatório? 
O SR. SILVEIRA DA MoTA. Pela necessidade e incômodo de trazer-se 

o vintém. 
O SR. AFONSO CELSO. Tomo nota do aparte, a que daqui a pouco 

responderei. Na minha opinião, o imposto nada tem de oneroso, 
vexatório, ou desigual como se pretende, nem é exato que contra ele 
se manifestasse a maioria da população da Corte. Não é oneroso, 
porque todas as companhias de tramways que aí cruzam a cidade, em 
várias direções, cobraram já preços mais elevados pelas suas passa
gens - algumas o dobro do que atualmente percebem; e ninguém 
evitou jamais seus carros pela exageração da despesa. Se ninguém 
reclamou, quando em lugar de 100 rs. cobrou-se 200, em lugar de 
200, 300 e 400 rs. - o excesso de 20 ou 40 rs. sobre as passagens 
seguramente não veio fazê-Ias exageradas ou insuportáveis. Pois há 
quem seriamente sustente que 20 rs. mais por uma passagem de bonde 
seja quantia avultadíssima, para esta cidade, para esta população do 
Rio de Janeiro, cujos hábitos são tais que em qualquer linha, em 
qualquer carro, vêem-se os amigos e conhecidos disputarem a pre
cedência para pagarem as passagens uns dos outros, das pessoas da 
família, dos fâmulos e até dos companheiros de ocasião? 

E que o imposto não é oneroso, senhores, demonstra-o sua própria 
arrecadação. Quanto rendeu ele no 19 semestre da cobrança? Diz o 
parecer da comissão de orçamento da Câmara dos Deputados, que 
apenas 256:000$000. 

Pois bem; suponha-se que só um quarto da população da Corte, 
que é de 260.000 almas, se aproveita diariamente dos tramways, uma 
vez para sair e outra para recolher-se às suas casas. Um quarto de 
260.000 pessoas são 65.000, que pagando duas vezes o imposto, ou 40 
rs., produzirão por dia 2:600$ ou 78:000$ no fim do mês e 468:000$ 
por semestre. Mas o imposto rendeu apenas 256.000$, no dizer da 
Comissão - ou pouco mais da metade. 
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Logo, a que se reduz essa taxa onerosíssima? Ao dispêndio de 
pouco mais de 20 rs. diários, e, portanto, pouco mais de seis tostões 
mensais, para os habitantes da Corte que percorrem as distâncias 
que separam o Jardim Botânico da Tijuca, a Vila Isabel da Praia da 
Saúde, ou do Caju, nos mais cômodos e seguros carros do mundo! 
Diga-se, pois, o que se quiser, menos que o imposto seja uma taxa 
pesada e cara! 

Mas disse há pouco o nobre Senador por Goiás que a taxa é vexa
tória, porque obriga a todos a trazerem na algibeira algumas moedas 
de cobre. Grande incômodo na verdade, de que aliás todos se podem 
livrar comprando bilhetes! Admita-se, entretanto, que seja realmente 
intolerável, como quer o nobre Senador, o trazer-se algumas moedas 
de cobre na algibeira. Nesse caso o defeito do imposto não está nele 
próprio, mas na forma da cobrança. Alterem-na portanto; - nada 
mais fácil, e a nobre comissão de orçamento já o fez, sem muito 
trabalho. 

Mas será verdade que a forma da percepção do imposto constitua 
um vexame? Pois exatamente essa mesma forma de cobrança não 
existiu já nesta cidade, não vigorou por tantos anos, sem nenhuma 
reclamação sem nenhuma queixa? Hão de recordar-se todos os que 
conheceram o Rio de Janeiro, há alguns anos, que pelo caminho 
novo de Botafogo ninguém passava de carro, ou a cavalo, sem pagar, 
na ponte do Catete, o pedágio, de dois vinténs no mínimo. Ninguém 
recusava, e se. algum recalcitrante protestava, lá surgia do posto de 
guarda próximo o policial encarregado de chamá-lo à ordem. 

O SR. SILVEIRA DA MaTA. Pagavam porque o governo tem baio-
netas. 

O SR. AFoNso CELSO. Empregaram-se baionetas naquele tempo? 
O SR. SILVEIRA DA MaTA. Não. 
O SR. AFoNso CELSO. Então o aparte não tem valor. Não se tra

tava, Sr. Presidente, de uma lei do Estado, mas do respeito devido a 
um simples contrato, celebrado com uma empresa particular. E nin
guém lembrou-se de qualificar aquilo de violência e opressão, que 
justificassem até o desvairamento da desordem nas ruas! Naquele 
tempo, todos muniam-se das suas moedas de cobre, muito cautelosa
mente, para não terem o incômodo de voltar do caminho novo de 
Botafogo, ou de procurar outra vereda. 

Dar-se-á que as mãos dos democratas de hoje sejam mais delica
das que as do povo daquele tempo, e repugne tocar no cobre, por 
ser metal escuro? Se assim é, Sr. Presidente, observarei que é sin
gular que as gazetas, mais indignadas contra o incômodo de munir-se 
cada qual de algumas moedas de cobre, imponham ao povo exata
mente o mesmo suplício, quando as quer ler, como a mim acontece. 
Reconheça-se, portanto, a verdade; o imposto de transporte nem é 
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oneroso em si, nem vexatório o modo de sua percepção; e se o é, 
modifiquem-no, que é fácil. 

Acrescenta-se que é desigual, por não guardar proporção com o 
preço das passagens, e ser o mesmo tanto para as maiores, como 
para as menores distâncias, tanto para os grandes, como para os 
pequenos carros para o pobre como para o rico. O argumento preva
leceria, se houvesse carros para a pobreza e outras para a gente abas
tada; se certos bairros fossem freqüentados só por auela e outros 
por esta. Mas tal não há, e todos os dias vê-se, em qualquer linha, 
em qualquer bonde, e a todas as horas do dia e da noite, ao lado do 
capitalista, o operário e o criado de servir, pagando a mesma taxa, 
porque aproveitam-se ambos da mesma comodidade. Não há, pois, 
desigualdade, mas perfeita igualdade. 

Diz-se que a desigualdade está justamente nessa taxa única, ou na 
falta de proporcionalidade. 

Imposto proporcional! E qual dos nossos o é? Que País do mundo 
inventou-o já? Nenhum; porque a igualdade do imposto pela sua rigo
rosa proporcionalidade, quer com os recursos do contribuinte, quer 
com a vantagem que ele aufere, é ainda hoje um ideal, que ninguém 
realizou. Essa, como as outras três regras fundamentais, estabelecidas 
por Adam Smith para o imposto, não teve até o presente, em nenhu
ma Nação civilizada, perfeita aplicação. Não podendo consegui-la 
em absoluto, a ciência dos financeiros e estadistas contenta-se de 
aproximar-se dela pela multiplicidade de contribuições. Demais, se 
porventura a unidade da taxa é defeito tamanho, tão grave, que deva 
determinar a abolição do imposto, revogue-se também o porte do 
correio, que é igualmente um só, tanto para o pobre, como para o 
rico! A argüição de desigualdade, fundada na unidade da taxa, não 
cabe, portanto, só ao imposto de transporte, mas a muitos, que todavia 
ninguém lembrou-se de atenuar e menos de abolir. Alega-se também, 
que a desigualdade está em recair o imposto somente sobre as linhas 
férreas urbanas do Rio de Janeiro. Mas em que outra parte do 
Império existem empresas semelhantes, autorizadas pelo Governo 
geral? Demais, se somente o Rio de Janeiro paga esse imposto, em 
proveito da comunhão, também é certo que só o Rio de Janeiro 
goza de certas vantagens e comodidades, a expensas de todo o País. 
Essas vantagens e comodidades não foram obtidas unicamente com 
o que o Rio de Janeiro produz para os cofres públicos, representa 
igualmente uma parte daquilo com que as Províncias, concorrem 
para as despesas públicas. A iluminação esplêndida de suas ruas; 
o magnífico jardim que há dias foi franqueado ao público; as águas 
que em pouco tempo jorraram por toda a parte; o novo matadouro e 
tantas outras construções e melhoramentos dispendiosos, não foram, 
nem serão _pagos exclusivamente com o dinheiro fluminense; para 
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eles contribuíram com o seu quinhão as Províncias, a quem aliás 
quase tudo falta! 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Nesta parte, muito apoiado. 
O SR. AFoNso CELso. A renda da alfândega da Corte constitui, 

sem dúvida, o maior contingente da receita pública; mas essa renda 
não vem só da Província, e menos da cidade do Rio de Janeiro e sim 
de Minas Gerais, de Goiás, do Espírito Santo, e ainda de São Paulo. 
Faça-se a conta daquilo com que cada uma dessas Províncias con· 
tribui para a arrecadação total, e ver-se-á que a maior quota não é 
fornecida por esta cidade - que todavia, como acontece em todos 
os Países, e é mesmo justificável, tem o lote do leão na partilha dos 
benefícios. Que muito é, pois que pague o Rio de Janeiro um imposto 
especial, tão leve, tão diminuto como o de transporte, se aufere tam
bém vantagens, comodidades e benefícios especiais, na sua qualidade 
de capital do Império? Disse o nobre Presidente do Conselho: - que 
o imposto é incobrável e incobrado. Se é incobrado, há abuso, 
que cumpre coibir e para cuja repressão não faltam ao Governo meios 
eficazes. Quanto a ser incobrável, é manifesto engano de S. Ex~ e a 
prova é que todas as empresas o estavam ultimamente arrecadando 
sem dificuldade - à exceção de uma que preferiu pagá-lo a expen
sas suas, a exigi-lo dos seus fregueses, com o que nada tinha o 
Governo. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Eu achei sempre este imposto uma coisa 
revoltante. 

O SR. AFoNso CELSO. Outros não pensam assim. 
O SR. SILVEIRA DA MOTA. Todo o povo do Rio de Janeiro, e a 

prova é que se levantou. 
O SR. AFONSO CELSO. Todo o povo do Rio de Janeiro, não; quem 

se levantou não foi povo digno desse nome; foram alguns turbu
lentos e desordeiros (Apoiados) . 

O SR. SrL VEIRA DA MoTA dá um aparte. 
O SR. AFONSO CELSO. Não é exato isto. Nenhum homem seno 

opôs resistência ao imposto; a população sensata, honesta e -laboriosa 
respeitou a lei. 

0 SR. PARANAGUÁ. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELso. Em nome da grande maioria da população 

desta Corte, protesto contra a asseveração do nobre Senador; nenhum 
homem sério envolveu-se nas desordens! Os que se revoltaram e qui
seram opor-se à cobrança da taxa foram os exaltados e turbulentos, 
que julgam e julgarão mau tudo qmmto se faz ou se fizer, enquanto 
não forem eles os dominadores desta sociedade, supondo lá chegarem 
mais depressa desacreditando a tudo e a todos. Foram esses os que 
arrancaram trilhos, destruíram carros, mataram animais, espancaram 
cocheiros, e receberam a tropa a fundos de garrafa e tiros de revólver, 
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diante da grande maioria, da população pacífica e ordeira, que assistia 
indignada a esse espetáculo, impróprio de uma cidade civilizada! 
Quem supuser que com essa gente está a opinião pública do Rio de 
Janeiro, não só engana-se, mas faz grande injustiça ao povo flumi
nense. Durante os últimos dias de dezembro levantou-se, é certo, 
grande celeuma contra o imposto de transporte; tratou-se de sublevar 
as massas, e os agitadores conseguiram que a ordem pública fosse 
perturbada durante dois dias. Mas enganar-se-á quem enxergar no 
imposto a verdadeira causa desses pronunciamentos, assim como 
quem quiser tomá-los pela manifestação da opinião pública. O im
posto foi simplesmente um pretexto, como serviria qualquer outro, 
para experimentarem forças os promotores de desordens, que exis
tem nesta cidade, como em todos os grandes centros de população; 
- elementos perigosos, que de um dia para outro hão de fazer nova 
explosão, se o governo não acautelar-se. 

Mas, Sr. Presidente, como ia dizendo, quando fui interrompido 
pelo nobre Senador por Goiás, o imposto ia sendo arrecadado muito 
regularmente, o povo já se tinha conformado com ele ... 

O SR. VIscONDE DE BoM RETIRO. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELSO. . .. e não era preciso, como supôs S. Exf;l 

o Sr. Presidente do Conselho, ter um policial em cada carro para 
arrecadá-lo. Se essa medida não foi necessária no princípio e por 
ocasião da resistência ... 

O SR. SILVEIRA DA MOTA. E quantos passageiros foram arrancados 
para fora dos carros? __ 

O SR. AFoNso CELSO. Devia ter sido arrancado algum recalci
trante, sem dúvida, no princípio, quando houve alguma resistência. 
Isso, porém, não prova que tivesse havido um policial em cada bonde 
e é do que se trata. Nem havia policiais que chegassem. 

O SR. SILVEIRA DA MaTA. E o cobrador fazendo apear o passa
geiro que não queria pagar o imposto? 

O SR. AFoNso CELSO. É outra questão; mas o que prova isso? 
O cobrador que assim procedesse cumpria o seu dever, e estava em 
seu direito. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Imposto cobrado pelos empregados dos 
bondes! 

O SR. AFONSO CELSO. E acha V. Exf;l que é isso irregular, ou in
conveniente?! 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Muito irregular. 
O SR. AFoNso CELSO. Pois não tem razão alguma. Em primeiro 

lugar a lei (o próprio Código Criminal) permite que o Estado se faça 
substituir por particulares na arrecadação dos impostos; o nobre 
Senador deve sabê-lo. Quanto à conveniência de encarregar-se a 
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cobrança do imposto às companhias, ou seus empregados, V. Exi;~ 
está em oposição ao que ensinam todos os escritores. 

Consulte V. Exi;~, por exemplo, o economista da moda, Leroy 
Beaulieu, e verá que ele, apoiado na experiência de todos os países, 
sustenta que um imposto de trânsito módico sobre passageiros, ou 
mercadorias, é uma contribuição não só justa e perfeitamente acei
tável, senão de fácil e gratuita percepção, desde que adote-se 
exatamente o sistema, que entre nós foi posto em prática, 
isto é, desde que incumbiram-se de arrecadá-lo as próprias 
empresas das estradas de ferro, as quais, em conseqüência do regime 
de publicidade a que estão sujeitas, oferecem todas as garantias 
desejáveis de fiscalização. 

O imposto de trânsito existe em todos os países e entre nós mesmos 
a Província de São Paulo dele aufere grande rendimento. Não há 
muitos dias publicaram os jornais, que ele produziu ali no último 
exercício mais de 800:000$000. Por que, pois, não podia estabele
cer-se no Rio de Janeiro? Por que dispensá-lo aqui, ao passo que se 
mantém nas estradas de ferro e vapores subvencionados? Como jus
tificar semelhante exceção? 

Portanto, Sr. Presidente, é incontestável que a supressão deste 
imposto não se justifica por nenhuma razão valiosa. Ele pode e deve 
ser mantido, como excelente fonte de renda, e a ilustrada Comissão 
de orçamento desta Casa assim o reconhece." 

Voltando a discutir o assunto, assim falava Afonso Celso em dis
curso de 2 de outubro de 1880: 

"Não discutirei mais este ponto: limito-me a insistir em que S. Ex~ 
a este respeito foi mal informado, porquanto o imposto ia sendo já 
regularmente arrecadado, não encontrando mais resistência. Os fatos 
passavam-se diariamente em presença da população inteira desta 
capital, que a um tempo testemunhava e praticava-os, e pode por
tanto julgar quem está iludido, se eu, se o nobre Presidente do 
Conselho. 

Prefiro encarar outros lados da questão, hoje mais importantes. 
O nobre Presidente do Conselho, como o Senado lembra-se, leu-nos 
aqui a nota das pretensões que formularam as companhias de bondes 
desta Corte, para o fim de encarregarem-se da cobrança do imposto 
e a algumas das quais, seguramente, não se pode chamar - modestas. 

Conquanto S. Exi;~, com a lealdade que lhe é própria, fosse o pri
meiro a declarar, que o Governo não fizera nem prometera 
tais favores; todavia pode alguém supor que as empresas pelo 
menos alimentaram a esperança que perderam com a ascensão 
do atual Ministério, e que só em virtude dela prestaram-se à arre
cadação. Ora Sr. Presidente, é essa uma questão que deve ficar bem 
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clara, pois eu entendo que seria indigno do Governo servir-se de tais 
meios, para obter das companhias a prestação de tais serviços. 

O SR. JAGUARIBE. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELSO. Direi, portanto, a S. Ex~!- que as empresas 

não se iludiram, nem podiam iludir-se souberam desde logo o que 
deveriam esperar do Governo, porque disse-o peremptoriamente aos 
seus diretores, logo à primeira conferência que tivemos a esse respeito. 

Falou-se, é certo, nessa conferência em compensações pelo de
semprego gratuito do serviço, e naturalmente visavam à conces
são de maior prazo para os privilégios, mas retorqui imedia
tamente que nem cogitassem nisso. Acrescentei que, em vista 
da Lei, o Governo não dependia, como talvez supusessem, 
da sua vontade para cobrar a taxa, porque essa lei, assim como 
os regulamentos expedidos na sua conformidade, eram para todos 
obrigatórios, e não lhe faltavam meios de fazê-los cumprir. No interes
se, porém, do público, para sua comodidade e mesmo das companhias, 
estimaria chegar a um acordo sobre os meios práticos da cobrança, 
para o que desejava ouvi-los, sem tomar nenhum compromisso, e 
menos naquele sentido, o que, todavia, não queria dizer que deixasse 
de fazer-lhes alguma concessão que parecesse razoável, se essa co
brança pudesse ser feita sem dispêndio para o tesouro. Isto, senho
res, consta de documentos, que posso ler ao Senado, graças à ama
bilidade do Sr. Presidente do Conselho, que teve a bondade de con
fiar-me ainda ontem os originais. É o primeiro a ata da 1 ~ confe
rência, que com os diretores tive a esse respeito, e que mandei lavrar 
por um empregado do tesouro. 

"Reuniram-se a 20 de novembro de 1879, no Tesouro }.racional, a 
convite de S. Ex~!- o Sr. Conselheiro Afonso Celso de Assis Figueiredo, 
Ministro da Fazenda, os Srs. Diretores Gerentes das Companhias de 
Ferro-Carril da Corte, abaixo mencionados. Aberta a conrerencia, 
sob a presidência do mesmo Exmo. Ministro, expôs S. Ex~!- que os 
havia convocado para tratar com eles sobre a melhor maneira de 
cobrar-se o imposto de 20 réis, por passageiro, que transitasse nos 
veículos das ditas companhias, em observância do disposto na recente 
lei de orçamento de 31 de outubro próximo passado. 

Os diretores presentes à conferência foram os seguintes Srs.: Dr. 
Adolfo Bezerra de Menezes pela Companhia de São Cristóvão; Co
mendador João Batista Viana Drumond pela de Vila Isabel; R. C. 
Shanon pela do Jardim Botânico e Comendador Ângelo Elói da 
Câmara pela de Carris-Urbanos. O Dr. Bezerra de Menezes princi
piou declarando estarem as companhias de São Cristóvão e Vila 
Isabel de acordo, prontas a arrecadarem gratuitamente o imposto de 
que se trata, entregando mensalmente ao Tesouro o seu produto e exi-
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bindo os documentos precisos para a fiscalização, mediante as se
guintes condições: 

11!-) Autorização para elevarem as passagens na razão do imposto. 
2~) Terem os seus fiscais, por ato do governo, autoridade para 

despedirem o passageiro que não pagar a passagem ou que recusar-se 
a apresentar o bilhete do respectivo pagamento, que deverá ser inu
tilizado. 

3~) Autorização para emitir cartões que representem o valor das 
passagens e meias passagens (120 e 220 réis), emissão que será reco
lhida no fim do ano e cujo limite será regulado pelo governo. 

4~) Limitação das passagens gratuitas e sua definição. 
5~) Fazer extensivo o imposto às diligências e quaisquer outros 

veículos que fazem concorrência com os carros das ditas companhias. 
Além destas condições pede também: 
1 1!-) Que o seu privilégio seja igualado, quanto ao prazo de dura

ção, ao que foi concedido à Companhia Carris-Urbanos e determi
nada a zona que ele compreende. 

21!-) Quanto à companhia de São Cristóvão, particularmente pede 
preferência para estender suas linhas até o hotel da Cachoeira no 
Alto da Tijuca, por tração mecânica. 

O Sr. Comendador Drummond confirma o que expôs o Dr. Bezerra 
pelo que respeita à Companhia Vila Isabel, pedindo de mais as 
seguintes compensações: 

1 1!-) Privilégio exclusivo na zona compreendida entre as Ruas Mariz 
e Barros, Visconde de Bom Retiro, Barão de Mesquita e estrada de 
ferro D. Pedro II. 

2~) Autorização para prolongar seus trilhos na rua do Jockey 
Club, e para subir pela rua do Conde d'Eu até a do General Caldwell, 
entroncando nos que já lançou nesta. 

31!-) Ser aliviada dos ônus de pagamento a engenheiros fiscais e da 
Câmara Municipal. 

41!-) Ser equiparada, quanto à obrigação de calçar e conservar ruas, 
à companhia de São Cristóvão, dispensando-a no futuro de qualquer 
outro ônus relativamente à abertura ou alargamento de ruas. 

5~) Contar o prazo de sua duração de 19 de janeiro de 1879 em 
diante. 

61!-) Finalmente, ser-lhe permitido levantar o depósito de trinta 
apólices feito no Tesouro Nacional. 

O Sr. Shannon adere às condições quanto aos meios práticos lem
brados, e quanto às compensações confia na eqüidade do Governo. 
O Sr. Câmara adere também a esses meios lembrados pelas demais 
companhias para a cobrança do imposto, assim como à idéia de 
tornar-se extensivo a outros veículos. Não pede compensação porque 
seria impossível estabelecê-Ia com igualdade em relação às outras 
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companhias, contentando-se com a porcentagem de 25% do valor 
do imposto, pois que a sua arrecadação e fiscalização serão muito 
dispendiosas, visto que terá a Companhia de criar novamente a classe 
de fiscais que já havia dispensado, porque dela nenhum proveito 
resultava à companhia. Desta porcentagem desistirá a companhia 
no correr do tempo, e à proporção que o serviço se for regularizando 
e facilitando, ficando assim o Tesouro exonerado de tal despesa. 

O Ministro da Fazenda observa que muito prazer teria o Governo 
proporcionando às companhias quaisquer compensações a que porven
tura tivessem direito, mas que não se trata disso na ocasião: trata-se 
simplesmente de ver se é possível organizar a cobrança do imposto 
de acordo com as ditas companhias e sem vexame, tanto para elas 
como para o público. Sabem os Senhores diretores que, autorizado 
como se acha o Governo por lei para arrecadar esta nova taxa, podia 
por si, exclusivamente e promulgando os regulamentos que julgasse 
convenientes, fazer executar o preceito legal. Levantou-se a confe
rência, ficando o negócio para ser ulteriormente resolvido. E para 
constar, eu Augusto Frederico Colin, 19 oficial chefe de seção extinta 
da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, lavrei a presente 
e a subscrevo." 

Ao findar, Sr. Presidente, a conferência, disse aos diretores que 
de novo convocá-los-ia para comunicar-lhes o que tivesse deliberado, 
depois de entender-me com os meus colegas. De feito convoquei-os, 
e não só dei-lhes conhecimento das disposições do regulamento que 
ia ser promulgado, como informei-os das únicas concessões que estava 
resolvido a fazer-lhes, as quais constam deste aviso, que expedi ao 
meu digno colega, então Ministro da Agricultura: Ministério dos Ne
gócios da Fazenda. - Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1880. -
Confidencial.- Ilm9 Exm9 Sr.- Comunico a V. Ex'!- que no acordo 
a que, em virtude do art. 18 n9 11 § 29 da Lei n9 2.940 de 31 de 
outubro do ano passado, cheguei com as companhias de carris urbanos 
para a arrecadação da taxa de transportes, ficou assentado que em 
compensação de encarregarem-se elas da respectiva cobrança sem 
ônus para o Tesouro, além de outras providências já tomadas no 
respectivo regulamento, o Governo: 19) Limitaria as passagens gra
tuitas, que são elas obrigadas a conceder atualmente em grande 
número, aos delegados e subdelegados de polícia, oficiais e praças 
policiais, urbanos e bombeiros, quando em serviço e aos carteiros; 
29) Definiria a zona dos respectivos privilégios para evitar futuras 
contestações; 39) Permitiria à Ferro-Carril de Vila Isabel prolongar 
seus trilhos na dequena distância, que separa o seu ponto terminal 
do J ockey Club e subir pela rua do Conde d'Eu até a do General 
Caldwell, a encontrar a linha que já aí tem, e bem assim levantar 
o depósito de trinta apólices, existentes no Tesouro, hoje· sem 
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razão de ser, visto haver cumprido o seu contrato. 49) Garantiria à 
de São Cristóvão preferência, em igualdade de condições, para pro
longar seus trilhos até o hotel da Cachoeira, na Tijuca, pelo sistema 
que o governo preferir. 

Dependendo estas medidas do Ministério a cargo de V. Ex~, assim 
tenho a honra de comunicá-lo a V. Ex~, para que se digne de a tomar 
em consideração. Para execução da cláusula 3~ convidei as ditas 
companhias a apresentarem por escrito uma exposição do direito, 
que julgam ter quanto à zona dos seus privilégios, e em original 
transmito-as a V. Ex~; cumprindo-me acrescentar que ficou bem ex
presso que o Governo resolveria essa questão como entendesse 
de justiça, à vista das concessões feitas, sem compromisso algum 
no tocante à extensão que cada uma das interessadas atribui ao pe
rímetro reservado às sua exploração. - Deus guarde a V. Ex~ -
Sr. Conselheiro João Lins Vieira Cansansão de Sinimbu." 

Como o Senado vê, estas concessões eram as mais razoáveis. Li
mitar as passagens gratuitas, a que as empresas estavam sujeitas por 
seus contratos, era da maior justiça. 

O SR. JUNQUEIRA. Apoiado, havia muitos abusos. 
O SR. AFoNso CELSO. A esse respeito havia muitos abusos, em 

prejuízo seu; enviavam elas às diversas repartições públicas não 
pequeno número de passes, de que seus empregados não se utiliza
vam só em objeto de serviço, mas sempre, alguns até emprestando
os a outros, donde resultava para as companhias a perda de centena
res de milhares de passagens por ano. 

O SR. JUNQUEIRA. Ê exato: as companhias eram muito prejudicadas. 
O SR. AFONSO CELSO. Não era razoável exigir que tivesse passa

gens gratuitas, ninguém mais, além das autoridades, praças militares 
dos três corpos mencionados, e dos carteiros do correio. Definir as 
zonas dos respectivos privilégios, também era justo, para evitar con
testações, sendo de notar-se que o governo não tomara nenhum com
promisso no tocante ao perímetro que cada uma das interessadas 
julgava ter-lhe sido primitivamente concedido. E a este respeito, a 
minha opinião era bem conhecida de todos os diretores, porque 
externei-a muito antes de ser Ministro, até em escritos pela imprensa. 
Sempre entendi que nenhuma dessas empresas tinha privilégio de 
zona, mas simplesmente de rua e direção, sendo que mesmo de rua 
uma delas não o tem. A concessão à Vila Isabel, para prolongar seus 
trilhos até o Jockey Club, não tinha grande valor, porque eles termi
nam quase em frente àquele estabelecimento, do qual os separa uma 
distância talvez como daqui ao quartel de linha. Permitir que levan
tasse o depósito de 30 apólices, que fizera no Tesouro, era justo, 
visto como esse depósito tinha por fim garantir a execução do seu 
contrato, que já tinha cumprido fielmente, desempenhando todos os 
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seus compromissos. Garantir à de São Cristóvão preferência para, 
em igualdade de circunstâncias, prolongar sua viação pela Tijuca, 
segundo o sistema que o Governo preferisse, também era de simples 
eqüidade, visto como os trilhos dessa companhia chegam já à base da 
montanha. Outras concessões pediram as companhias, que foram 
desde logo atendidas no regulamento, e tais foram; a permissão 
para emtirem cartões de passagens, e o auxílio das autoridades poli
ciais aos seus empregados, no caso de serem desobedecidos por algum 
passageiro. Portanto, o Governo portou-se como devia; não fez pro
messas, não alimentou esperanças de grandes favores às empresas, 
para que elas se prestassem a arrecadar o imposto. 

Mas, disse o nobre Presidente do Conselho: - Se as companhias 
não quisessem cobrar o imposto, não tinha o Governo meio de 
coagi-las. Perdoe-me S. Ex~: tinha-os eficacíssimos, quantos basta
vam, na própria lei. 

O SR. CoRREIA. Neste ponto não pode haver combinação entre 
V. Exll- e o honrado presidente da Câmara. 

O SR. SARAIVA (Presidente do Conselho). Seguramente. 
O SR. AFONSO CELSO. Examine-se a lei e ver-se-á que ela está 

concebida em termos tais, que o imposto poderá ser cobrado ou 
diretamente dos passageiros, ou das companhias. 

O SR. SARAIVA (Presidente do Conselho). Das companhias? 
O SR. AFoNso CELSO. Sim, senhor; das companhias. O Governo, 

portanto, não dependia da sua boa vontade, não tinha que temer 
imposições, aliás eu não admitiria em caso algum. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Isto é uma discussão mais importante do 
que parece. 

O SR. AFoNso CELSO. Examinemos a lei ... 
O SR. SILVEIRA DA MoTA. Até o urbano podia cobrar o imposto! 
O SR. AFoNso CELSO. Responderei depois ao aparte de V. Exll-. 
(Há outros apartes.) 
O SR. SARAIVA (Presidente do Conselho). Com prisões pela força 

pública, eu não exigia o imposto; não havia de revolucionar esta 
cidade para isso. 

O SR. AFONSO CELSO. Não estou, por ora, discutindo esse ponto; 
vou provar que. . . 

O SR. SARAIVA (Presidente do Conselho). Só com meios violentos 
podia-se cobrar esse imposto; as companhias não queriam cobrar; 
já não cobravam há muito tempo, e eu entendi que não tinha meio 
para o fazer cobrar. V. Ex~ podia fazê-lo pela força pública, e eu pela 
força pública não fazia nada. 

O SR. AFoNso CELSO. Irei a essa questão. Por ora peço ao nobre 
Presidente do Conselho que atenda para os termos da lei. 

O SR. SARAIVA (Presidente do Conselho) dá um aparte. 

238 



O SR. AFONSO CELSO. V. Ex<.~ vai ver. Pode ser que eu esteja em 
erro; acredito mesmo que estarei e que é V. Ex'.! quem está com a 
razão. É mais hábil, mais ilustrado, mais traquejado no serviço públi
co, e portanto, é natural que acerte, contra mim. Não tenho a pre
tensão de estar sempre com a verdade em matéria desta ordem. Quero, 
porém, dar as razões de minha convicção; quero defender-me ... 

O SR. SARAIVA (Presidente do Conselho). Eu não o acusei. 
O SR. AFONSO CELSO. V. Ex'.! não; eu sei. 
0 SR. CORREIA dá um aparte. 
O SR. AFoNso CELSO. Senhores, liquidemos de uma vez este pon

to. Está claro que divergimos eu e o meu honrado sucessor, e cada 
um de nós dá as razões em que se funda, para que o país julgue; não 
há aqui desejo ou intenção de censura, nem de uma parte nem de 
outra. Eu quero exprimir-me com toda a franqueza e liberdade, mas 
nisto não há nenhuma hostilidade ao Gabinete. Ele sabe que pode 
contar com o meu voto e o meu auxílio. 

Portanto, não falemos mais nisto. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE. Está direito. 
O SR. AFoNso CELSO. Sr. Presidente, eu sempre entendi, desde que 

elaboramos aqui o orçamento, que o imposto também podia ser di
retamente exigido das companhias, em vista do texto da lei, que vou 
ler, e nessa opinião confirmei-me desde que a vi partilhada por 
uma autoridade acima de toda exceção, porque, saiba o meu ilustre 
mestre, o nobre Senador por Goiás, eu também sou acautelado, e 
abro o chapéu de sol de que S. Ex'.! tem falado. Ora, o que diz a lei? 
"Art. 18, n9 11 - Cobrar-se-á também a seguinte taxa de transpor
te; § 29 - de 20 réis por passageiro que circular nas linhas férreas 
da cidade do Rio de Janeiro ou seus subúrbios, tramways ou carris 
urbanos, de tração animada ou a vapor. O Governo se entenderá 
com as empresas ou companhias a cargo de quem se achar esse 
serviço, tanto marítimo e fluvial, como terrestre, a fim de regular a 
arrecadação da taxa de transporte." 

Então, senhores, autoriza a cobrar também das companhias, ou 
não? A taxa é de 20 réis por passageiro, mas não diz a lei de quem 
será exigida, se deles, se das companhias. Estava, pois, o Governo 
em seu direito lançando sobre elas uma contribuição, calculada sobre 
a média anual dos passageiros que cada uma conduz, embora como 
compensação permitisse-lhes elevar o preço das passagens, como po
deria permitir mesmo antes da lei. Assim pensava também a seção 
de Fazenda do Conselho de Estado, a quem consultei. 

O SR. AFONSO CELSO. Senhores, o imposto de transporte passou 
já à ordem dos fatos históricos, está abolido de fato, e brevemente 
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sê-lo-á por lei. Se, como disse o nobre Senador pela Bahia, as em
presas de carris urbanos encontrariam a sua morte na adoção da 
taxa substitutiva proposta pela comissão, essa emenda deve cair, e 
nem eu mesmo dar-lhe-ei o meu voto. Pertence, pois, o imposto 
à história, pelo que não se estranhe que eu procure perpetuar tam
bém alguns esclarecimentos para o processo que ela tem de ins
taurar. 

Eu disse, na primeira vez que falei sobre a matéria, que esse im
posto fora apenas um pretexto para os motins de janeiro. Creio já 
ter provado que a taxa em si nada tem de odioso ou vexatório, e nes
se ponto veio em meu auxílio o nobre Sr. Presidente do Conselho. 
S. Ex~ o reconheceu, e tanto que declarou não duvidaria con
servá-la, com aplicação a alguma necessidade municipal, por exem
plo, o esgotamento dos pântanos. Pena é que não o faça já, prestando 
assim grande serviço a esta população! Mas, se o imposto não tinh::. 
em si os defeitos que lhe puseram, estariam eles no regulamento expe
dido para sua execução? Vejamos. 

As disposições do regulamento mais acusadas são as que exigem 
a exibição do coupon ou bilhete de passagem, para prova do paga
mento desta, e a intervenção da força pública, para obrigar o pas
sageiro a deixar o bonde quando recusar-se a pagar o imposto. Ouvi 
também dizer aqui, à puridade, que o Governo não tinha o direito 
de encarregar da cobrança do imposto a particulares ou empresas. 
Disse-se mais que era uma violência, um arbítrio, obrigar o passa
geiro que não quisesse pagar o imposto a deixar o carro, não tendo 
o fisco outro meio para arrecadar impostos senão o executivo. As 
censuras feitas ao regulamento são infundadas, e as duas últimas 
argüições que recordei, verdadeiras heresias jurídicas, salvo o res
peito devido aos nobres Senadores, que as formularam. Em primei
ro lugar, senhores, a exigência da apresentação de coupons nos bon
des assim como a intervenção da polícia, no caso de relutância dos 
passageiros, eram medidas que já estavam em prática, por ordem do 
Governo, sem nenhuma reclamação. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Outro chapéu de sol. 
O SR. AFONSO CELSO. É; mas verá depois que não preciso dele. 

No tempo do Ministério de 25 de julho foi expedido o se
guinte aviso: NQ 2 - 1 ~ seção - Diretoria das obras públicas. -
Rio de Janeiro. -Ministério dos Negócios da Agricultura, Comércio 
e Obras Públicas, em 4 de outubro de 1877. Tenho presente o ofício 
desta data, em que V. S~ comunicou-me as ocorrências que se têm 
dado entre os condutores e alguns passageiros dos carros da empresa 
de carris da Vila Isabel, por ter a mesma companhia adotado ultima
mente o alvitre de dar aos passageiros, que vão além do matadouro, 
um pequeno coupon que serve como que de recibo, devendo os mes-
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mos passageiros conservar esse bilhete, sem o qual lhes pode ser 
exigida segunda vez. Em resposta, cabe-me declarar a V. S~ que, 
em virtude do regulamento que baixou com o Decreto nQ 5.837, de 26 
de dezembro de 1874, os passageiros que circularem nos carros das 
empresas de carris de ferro, ficam sujeitos às prescrições dos regu
lamentos organizados pelas mesmas empresas, uma vez que tais pres
crições sejam aprovadas pelo engenheiro fiscal. O caso por V. S~ 
exposto e bem assim a exigência feita pela companhia Vila Isabel ao 
passageiro de exibir o bilhete de coupon por ela entregue aos que se 
dirigirem a pontos além da Rua do Uruguai, fora mobjeto de medidas 
especiais aprovadas pelo engenheiro fiscal, e anunciadas com a devi
da antecedência nos jornais desta capital e afixadas nos carros da 
empresa. 

À vista disso, tendo esta procedido de conformidade com o seu 
contrato e o citado regulamento de 26 de dezembro de 1874, ao Go
verno cabe apenas manter as medidas adotadas pela companhia, res
peitando assim os seus direitos. 

Deus guarde a V. S~ - Tomás José Coelho de Almeida. -
Sr. Desembargador Chefe de Polícia da Corte." 

Estas providências foram postas em prática, sem que aparecesse 
a menor oposição. Entretanto, quando o regulamento reproduziu-as, 
levantou-se grande celeuma e foi considerada uma violência inaudi
ta principalmente a exigência da apresentação do coupon! Clamava
se que só no Brasil, e sob um Governo tão despótico como o Minis
tério de 5 de janeiro, alguém se lembraria de impor tal vexame a um 
cidadão, a um homem livre! 

Em vista disso, Sr. Presidente, eu que nunca viajei pela Europa e 
ignoro como estas coisas se passam nos países mais adiantados, ainda 
os mais livres, tive curiosidade de verificar quais eram as regras se
guidas para a fiscalização das passagens nas cidades que têm o 
nosso sistema de viação. Aproveitei-me para isso da estada ali do Sr. 
Conselheiro Rosário, contador do Tesouro. E já que declino-lhe 
o nome, prevaleço-me da oportunidade para recomendar ao nobre 
Presidente do Conselho os serviços distintos e a inteligência superior 
de tão digno funcionário. 

O SR. SARAIVA (Presidente do Conselho). Eu o conheço e sei que 
é um distinto empregado. 

O SR. AFONSO CELSO. Escrevi-lhe, pois, em 23 de dezembro (já 
tinha começado a propaganda para a desordem), dizendo-lhe - exa
mine o que há por aí a esse respeito e mande-me informações. Res
pondeu-me ele por esta carta (Mostrando) de 12 de fevereiro, dan
do-me os esclarecimentos que vou comunicar ao Senado. 

Comecemos pela Inglaterra, país clássico da liberdade, e onde o 
cidadão não suporta violências. Aí há o coupon, como estabeleceu-o 
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o regulamento; o passageiro é obrigado a apresentá-lo, e em cada 
carro vê-se um letreiro que diz: "O condutor tem ordens positivas 
para inspecionar os ca1iões em cada seção ou estação da linha per
corrida." 

Aqui está um dos coupons usados em Londres, para quem quiser 
examiná-lo: é da London Tramways Company, Limited. 

Passemos à Bélgica, que é também país libérrimo. É exatamente 
a mesma coisa, como na Inglaterra; aqui está um coupon, diz assim: 
- Les Tramways Bruxellois: - le voyageur doit présenter ce coupon 
à toute requisition. 

O SR. LEITÃO DA CUNHA (Oferecendo). Aqui está outro, do Havre. 
O SR. AFoNso CELSO. Obrigado. É exatamente como os de Bru

xelas. Aqui está um outro, Sr. Presidente, usado em Roma: é da 
Sociedade dos Tramways de Roma e Milão e diz, como os demais: 
O viajante é obrigado a apresentar este bilhete sempre que lhe for 
exigido. Deste faço presente ao nobre Senador pelo Paraná, para ve
rificar se a tradução é exata, visto que S. Ex<;i é forte em italiano 
(Riso). 

O SR. CORREIA. Mais forte é o nobre Ministro da Justiça. (Riso). 
O SR. AFoNso CELSO. Tenho aqui ainda, Sr. Presidente, o regula

mento da circulação dos carros da Companhia Carris de Ferro de 
Lisboa, aprovado pela autoridade competente, que diz no art. 6Q: "Os 
passageiros que, convidados pelo condutor ou outro empregado da 
Companhia a apresentar os seus bilhetes para verificação, o não 
fizerem, sujeitam-se à suspeição de os não terem adquirido, e poderão 
ser obrigados ao correspondente pagamento. O mesmo se exige nos 
bondes de Francfort, e nos Estados Unidos, onde quer que exista 
este sistema de viação, porque é excelente e fácil meio de fiscalizar. 

Entretanto, proclamava-se que era uma violência, um atentado 
do Gabinete de 5 de janeiro, sem se lembrarem de que mesmo entre 
nós já estava em prática. 

Vamos às outras argüições. Encarreguei da cobrança aos emprega
dos das companhias! Onde se viu isto! E o nobre Senador por Goiás 
sustenta que o Governo não podia fazê-lo. 

0 SR. SILVEIRA DA MoTA. Não podia! 
O SR. AFONSO CELSO. Em primeiro lugar, a própria lei que criou 

o imposto autorizou o Governo a entender-se com as companhias e, 
portanto, a encarregá-Ias da cobrança. Depois, antes dessa lei, já exis
tia outra mais antiga, o Código Criminal e o nobre Senador por 
Goiás, jurisconsulto distinto, há de saber que ele permite ao Estado 
fazer-se substituir por qualquer particular, na arrecadação de im
postos. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Arrematando a renda. 
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O SR. AFoNso CELso. Está V. Ex~ enganado; mesmo sem arrema
tação da renda. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Não apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO. Oh, senhores, aqui está o art. 136, que diz: 

"As pessoas particulares, encarregadas por arrendamento, ou por ou
tro qualquer título de cobrar e administrar rendas ou direitos, etc." 
Eis aí: - por qualquer título; não somente por arrematação; o 
nobre Senador está enganado. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. O Governo não podia incumbir a co
brança do imposto a condutores de bonde, que não podiam merecer 
confiança. 

O SR. AFoNso CELSO. Isso agora é uma questão de apreciação 
que só competia ao Governo; só ele podia julgar se os empregados 
das companhias mereciam ou não confiança. Demais, os encarrega
dos da cobrança eram as companhias; os empregados eram prepostos 
seus. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Não podem ser coletores, condutores 
de bonde, não têm fiança. 

O SR. AFONSO CELSO. Representavam as companhias, que pelas 
pessoas que as dirigiam, pelos seus haveres, pela sua longa duração, 
ofereciam muito maior garantia do que qualquer fiança de coletor. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA dá um aparte. 
O SR. AFoNso CELSO. Eu desconheço o meu ilustre mestre, ordi

nariamente tão lógico na sua argumentação. Pois não estão aí o Código 
Criminal e a própria lei do Orçamento autorizando o Governo a en
tender-se com as companhias? Mas, sustenta-se, o Governo não po
dia ordenar que o passageiro descesse do carro, quando não quisesse 
pagar o imposto, porque o meio de arrecadar impostos, quando não 
voluntariamente pagos, é o executivo. Outra heresia jurídica, Sr. Pre
sidente! :É princípio fundamental de direito fiscal que quando a lei 
sujeita um ato ou fato a imposto, que deva ser previamente pago, o 
ato ou fato não pode ser praticado, sem que o imposto tenha sido 
satisfeito. É assim que as mercadorias não podem ser retiradas das 
alfândegas antes de serem despachadas, isto é, antes de serem pagos 
os respectivos direitos; é assim que pessoas e cargas não podem tran
sitar pelas barreiras sem prévio pagamento de taxa itinerária; é assim, 
ainda, e para não citar mais exemplos, que os tabeliães não podem 
lavrar escrituras, senão em vista do conhecimento do imposto. 

Este princípio tem aplicação ao imposto de transporte. Se a pas
sagem, se o uso desse meio de transporte, está sujeito a uma taxa 
fiscal, ninguém pode gozá-lo, antes do pagamento dessa taxa. 

Quererão, porventura, os nobres Senadores que o Estado fique em 
pior posição que o particular, que as empresas de transporte? Se 
ninguém pode servir-se dos carros sem satisfazer à quantia que para 
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isto está marcada pelas respectivas empresas, como pretendem que 
o direito do Estado seja menos respeitado? 

O particular, isto é, a empresa pode recusar-se a dar passagem 
quando não lhe pagam o que ela exige para esse serviço, mas o Es
tado não! Por quê? Não foi o Estado que fez a concessão, se é ele 
quem a garante e protege o passageiro contra as exigências ou con
dições, que não tenham sido regularmente estabelecidas?! Ora, Sr. 
Presidente, sustentar semelhante doutrina é atirar a barra muito além 
do absurdo! Mas, não se fica aí - proclama-se que a intervenção 
da força pública ou de polícia é uma violência, um abuso do poder! 
Mas, para que foram criadas a polícia e a força pública, senão para 
manter a execução da lei? Pois toda a violência não autoriza o apelo 
à força pública, para obstá-la ou reprimi-la? Se alguém quiser pas
sagem gratuita nos carros de qualquer companhia de bonde 
ou de qualquer cocheira, o interessado tem o direito de pe
dir a proteção da autoridade, e esta deve prestá-la. O nobre 
Senador por Goiás não o contesta; entretanto, contesta ao Go
verno o direito de empregar a força pública, para fazer respeitar e 
satisfazer uma contribuição, decretada por lei! Pergunto eu ao nobre 
Senador: - contesta S. Ex~ que a autoridade esteja no seu direito, 
empregando a força pública para reprimir o crime, ou obstar que ele 
se pratique? Não, sem dúvida alguma. Contesta que desobedecer às 
leis e aos seus regulamentos seja um crime? Também não. Contesta 
que seja um crime pela nossa legislação procurar obstar a cobrança 
de qualquer imposto? Não pode contestá-lo, porque, jurisconsulto 
como é, S. Ex~ não ignora as disposições da nossa lei penal. Logo, 
como censura a intervenção da força pública, para reprimir a re
sistência oposta a percepção de um imposto criado pelo poder com
petente?! 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Houve violência; houxe excesso de re
pressão. 

O SR. AFONSO CELSO. Não houve tal. O nobre Senador não pre
senciou os fatos; estava na sua ilha quando a desordem enchia as 
ruas; quando veio para a cidade tudo estava em paz; não viu o que 
se passou. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Assim mesmo mandaram acutilar as 
minhas portas. 

O SR. AFoNso CELso. Não me consta que isto se fizesse. 
O SR. SILVEIRA DA MoTA. O conciliábulo da rua do Carmo passou 

por turbulento. 
O SR. AFoNso CELSO. Assim foi qualificado, com efeito, mas não 

pelo Governo, ou pelas autoridades. Queixe-se, portanto, o nobre 
Senador de outrem, e não do Ministério que considerou-o inocente. 

Senhores, já disse que o imposto de transporte pertence à história. 
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O tempo há de produzir seus naturais resultados; se ainda há quem 
acuse o Gabinete de 5 de janeiro, as paixões hão de serenar, a re
flexão e a calma hão de vir, e com ela a justiça, e então hão de todos 
reconhecer que o Governo nada mais fez do que cumprir fielmente o 
seu dever. Pela minha parte, digo, como o Sr. Presidente do Conse
lho - tenho a minha consciência tranqüila, e são-me indiferentes os 
comentários, acrescentando que, se hoje me achasse nas mesmas 
condições, procederia como então procedi, sem receio, nem hesi
tação!" 
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O GABINETE SARAIVA: 
A VITóRIA DA ELEIÇÃO DIRETA 

NÃo LOGRANDO VENCER a resistência do Senado ao seu plano de in
troduzir a ELEIÇÃO DIRETA - e adivinhando o desagrado do Impe
rador pelas medidas para reprimir os incidentes resultantes da cobran
ça do IMPOSTO DO VINTÉM -, Sinimbu apresentou renúncia do Ga
binete, havendo D. Pedro convocado o baiano José Antônio Saraiva 
que, acolhendo os pontos de vista da maioria conservadora da "casa 
vitalícia", abandonou a idéia da "Constituinte", conseguindo do Con
gresso a Lei 3.029, de 9 de janeiro de 1881, abolindo a eleição de 
Dors GRAus - "a melhor reforma da legislação eleitoral do Im
pério", no conceito do Barão do Rio Branco. 

Embora um dos "náufragos" da tempestade que liquidou o Gabi
nete de 5 de janeiro, Afonso Celso, batendo-se pela ELEIÇÃO DIRETA, 
pouco importando o modo prático de torná-la vitoriosa, deu apoio 
pleno à fórmula preferida pelo MESSIAS DE PoJUCA, na estacada con
tra o "emperramento" da ala conservadora do Senado, um de cujos 
líderes e figuras exponenciais - o pernambucano João Alfredo -
seria o porta-voz da intransigência "saquarema", trazendo a ter
reiro argumentos sutis, como aqueles do discurso de 25 de outubro 
de 1880, em que dizia, procurando anular a ofensiva dos defensores 
da política ministerial: 

"Não compreendo o alcance desse argumento, que, pela insistência 
com que o empregam, bem pode ser chamado o argumento das rodas. 
Se se suprime o primeiro grau, restringe-se o direito de voto de uma 
grande massa de cidadãos; se se suprime o segundo grau, alarga-se 
o direito do eleitor, pelo aumento do número deles, e neste caso 
altera-se um direito político (Apoiados). Confesso, senhores, que esse 
argumento da inutilidade das rodas inspira-me tanto receio como o 
do nobre Senador por Minas Gerais quanto à aspiração nacional: 
dessa forma far-se-á da Constituição quanto se queira. O Sr. Eduar
do Laboulaye disse que com metáforas não se fundam instituições. A 
mim parece que as metáforas podem destruí-las. 

Hoje ataca-se, a pretexto de roda inútil, o direito de uma classe 
muito numerosa de cidadãos brasileiros; amanhã o mesmo argumento 
pode aplicar-se a muitas outras coisas. Com a mesma metáfora os 
partidistas de uma só Câmara poderão dizer: "para que havemos de 
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ter duas salas, quando podem converter-se em um grande salão?" 
(Apoiados). Outros dirão ainda com a mesma metáfora: "Para que 
havemos de ter duas luzes separadas, uma em cada Câmara, se as 
duas luzes juntas darão maior claridade?" Do Poder Moderador já se 
tem dito que é uma excrescência, uma espécie de verruga, ou de 
pólipo, e creito até que foi ao Poder Moderador que primeiro se 
aplicou essa mesma denominação de roda inútil, e quem sabe se 
breve não se irá buscar nessa medicina operatória uma nova metá
fora para suprimi-lo e aqui com uma explicação mais natural pe
rante as teorias liberais? Entendem os liberais que as atribuições 
privativas do Poder Moderador competem, não à Coroa, mas ao 
Ministério, que tem a responsabilidade de todos os atos; por conse
guinte, com esta inteligência, dir-se-á muito facilmente: suprima-se 
o Poder Moderador como uma roda inútil, e suas atribuições priva
tivas, desde que já competem pela teoria liberal ao Ministério, fi
quem pertencendo ao Poder Executivo, de que o Imperador é chefe." 
Eis porque eu tenho medo das metáforas. Elas não me parecem ar
gumentos que possam ser invocados, quase que exclusivamente, em 
matéria tão importante. Se a experiência mostrou que há roda inútil, 
que há peça de mais ou de menos no edifício ou na máquina, neste 
caso foi muito sábio o legislador constituinte, deixando aberto e 
franco o caminho das reformas, exigindo somente meditação e refle
xão, o que em quase todas as Constituições se exige em matéria tão 
melindrosa, como é a reforma da lei fundamental de um estado. 

Sr. Presidente, não me alongarei mais neste discursos; muitos outros 
argumentos poderia ainda considerar, mas estou fatigado e vou con
cluir com um protesto. Como Conservador, entendo que não tenho o 
direito de inovar no programa do meu Partido. Por mais sedutor 
que seja o argumento oferecido, por mais força que tenha uma opi
nião autorizada, capaz de arrastar, não posso desviar-me de um 
princípio que considero cardeal, importantíssimo, para os dois Par
tidos constitucionais: - o respeito à lei fundamental do País. É por 
isto, Sr. Presidente, que en, aliás não sendo adversário sistemático 
da eleição direta, e não duvidando aceitá-la, quando verificasse ser 
uma aspiração nacional, procuro salvar aquilo que, no conceito de 
um austero e honradíssimo parlamentar inglês, constitui o bem mais 
precioso que um homem político pode ter para si, e para seu país 
- a unidade e continuidade de seu caráter público." 

Replicando ao Líder Taciturno de Goiana, assim falava Afonso 
Celso, na mesma sessão de 25 de outubro: 

"Pedi a palavra, Sr. Presidente, para o fim único de justificar meu 
voto, a exemplo do meu nobre colega, ex-Ministro da Justiça. E 
pretendia fazê-lo em breves termos. Longa vai já a discussão; urge 
o tempo, a matéria tem sido completamente elucidada, e nenhuma luz 
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mais poderia eu trazer-lhe. Sucedendo, porém, na tribuna ao honrado 
Senador por Pernambuco, a muita deferência que merece-me S. Exi:i, 
obriga-me a tomar em consideração alguns tópicos do importante dis
curso que acaba de proferir. O nobre Senador, aludindo à declara
ção aqui feita pelo ilustre ex-Ministro da Justiça de que, sem embar
go de julgar assunto constitucional, a substituição do sistema de elei
ção indireta pelo de um só grau, dar-lhe-ia o seu voto, em homena
gem à opinião nacional, disse que essa opinião não se manifestara 
de modo a exigir, que com ela se conformem os membros do Par
lamento. Portanto, Sr. Presidente, o nobre Senador não contesta, 
antes reconhece a verdade e procedência do princípio, que atuou 
no espírito do honrado Senador por Minas Gerais e inspirou-lhe aque
la resolução; nega apenas a oportunidade da sua aplicação. Na opi
nião de S. Exi:i, se a Nação se pronunciasse em favor da reforma, 
terminante e positivamente, seus representantes deviam decretá-la 
ainda pelos meios ordinários, mesmo reconhecendo em sua cons
ciência ser matéria constitucional. Acho toda a razão no nobre Se
nador por Pernambuco, não contestando o princípio, porque o proce
dimento do nobre ex-Ministro foi perfeitamente correto e pautado 
pelas verdadeiras normas do sistema representativo. 

O mais distinto publicista moderno da escola conservadora, 
Bluntschili, ensina no seu último livro sobre a política, que circuns
tâncias há em que é forçoso pôr de parte a lei escrita, para obedecer 
à vontade da Nação, evitando-se assim que a opinião triunfante, en
contrando embaraços na sua marcha, procure abrir caminho por ve
redas perigosas. 

Bluntschili não pode ser suspeito ao nobre Senador por Pernambu
co, e da observância de sua doutrina oferece vários exemplos a histó
ria parlamentar. Não irei buscá-los na Inglaterra, país modelo a este 
respeito, e onde os há eloqüentíssimos; servir-me-ei dos de casa e do 
próprio Partido Conservador. V. Exi:i sabe que em 1840, todo o par
tido opôs-se à maioridade do Imperador, decretada por lei ordinária, 
por ver nisso, e com razão, ofensa ao preceito constitucional. Não 
obstante, impelidos pela torrente da opinião, seus chefes mais distin
tos, como Vasconcelos, Marquês de Paranaguá, Araújo Lima e ou
tros, a ela aderiram nesta Casa, cujo Presidente rroclamou o Impe
rador maior antes da idade legal, por deliberação de ambas as Câ
maras. 

O SR. BARROS BARRETO. Não houve nenhuma votação a respeito. 
O SR. AFONSO CELSO. Houve adesão plena e unânime do Senado 

ao voto da Câmara dos Deputados, que decretara a maioridade, sem 
dependência de reforma constitucional. 

0 SR. BARROS BARRETO. Não tem paridade alguma (Apoiados e 
não-apoiados) . 
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0 SR. LAFAIETE. Tem toda. 
O SR. AFONSO CELSO. Nessa ocas1ao os conservadores desistiram 

de seus escrúpulos constitucionais, para irem de acordo com os sen
timentos da Nação, inspirando-se exclusivamente no seu patriotismo, 
como fez o honrado ex-Ministro da Justiça: declinaram de suas opi
niões individuais para aceitarem a opinião coletiva, a opinião da 
imensa maioria da Nação soberana (Apoiados e não-apoiados). 

Mas, perguntou o nobre Senador por Pernambuco: onde estão as 
provas de que a opinião nacional é favorável à reforma? Quando e 
como manifestou-se a este respeito a opinião nacional? Tem-se visto 
acaso em favor da eleição direta essa agitação que se observa na 
Inglaterra, revelando-se na imprensa, na tribuna, nos clubes, nos 
meetings, nas representações, quando ali se trata de alguma altera
ção na legislação vigente? Não; é tudo aparência e miragem; a Nação 
ainda se não manifestou em prol da eleição de um grau. 

Senhores, o próprio nobre Senador disse que os exemplos de Na
ções estrangeiras constituem argumentos de valor, quando as cir
cunstâncias são as mesmas. Ora, é certo que, entre nós, não houve 
nem há a agitação, que costuma aparecer no país clássico da monar
quia representativa, ao tratar-se de reformas. Mas não estamos na 
Inglaterra, não temos os hábitos, a índole e o caráter dos ingleses ... 

O SR. LAFAIETE. Apoiado; não há identidade entre os dois países. 
O SR. AFONSO CELSO .... os nossos costumes são outros, diversos 

os nossos meios de ação. A verdade é, porém, que se jamais houve 
neste país questão a respeito da qual a opinião pública se mani
festasse de um modo solene e il·recusável, é a eleição direta (Apoiados 
e não-apoiados) . 

O SR. DIAS DE CARVALHO. Assim mesmo houve muitas represen
tações. 

O SR. AFoNso CELSO. Um partido inteiro, forte e numeroso, qual 
o Liberal, inscreveu a reforma eleitoral em sua bandeira, desde 1869, 
e adotou-a como primeiro artigo de fé do seu programa, comprome
tendo-se a realizá-la primeiro que tudo, logo que se fizesse ouvir 
nos conselhos do Governo. Do lado conservador não menos signifi
cativos foram os pronunciamentos. Consultados pelo chefe do Estado, 
os presidentes das duas Câmaras declararam-lhe que a maioria do seu 
partido queria a reforma, a qual julgar-se-iam obrigados a levar a efei
to, se fossem incumbidos de organizar ministério. O nobre Senador pela 
Bahia recusou fazer parte do Gabinete Rio Branco em 1870, porque 
ele não se propôs a realizar a reforma que S. Ex~ julgava urgente e 
imprescindível, sob pena de perigarem as instituições. O próprio 
Sr. Visconde do Rio Branco, cuja ausência todos nós lamentamo~ 
com o mais sincero pesar, já desde 1862 ou 1863, reconheceu as van
tagens da substituição do atual sistema de eleição. O nobre Senador 
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pelo Rio de Janeiro, o Sr. Teixeira Júnior, recordou aqui que em 
1855 o venerando Marquês de Paraná manifestara-se em favor da 
eleição direta, se bem não julgasse que fosse já então tempo de dis
cuti-la, por não ter ainda calado no espírito de todos. S. Exl!-, porém, 
entendia que em 1874 davam-se todas as circunstâncias que não 
existiam em 1855 e sustentava a conveniência de sua adoção, protes
tando apoiar para esse fim seus próprios adversários políticos, desde 
que fizessem a reforma pelos trâmites constitucionais. 

0 SR. TEIXEIRA JÚNIOR. Apoiado, e ainda hoje O digo. 
O SR. AFONSO CELSO. Ainda mais, Sr. Presidente, o próprio no

bre Senador por Pemembuco, tendo de dar parecer sobre um pro
jeto do Sr. Deputado Paulino de Sousa, que consagrava em parte o 
princípio da eleição direta, não a contrariou nem a combateu, antes 
reconheceu sua utilidade e conveniência. Quando apareceu em 1869 
o manifesto dos chefes liberais toda a imprensa discutiu amplamente 
a questão, e enquanto esteve o Partido em oposição foi o alvo prin
cipal de seus esforços. Representações foram dirigidas ao corpo le
gislativo por várias Câmaras municipais; as assembléias provinciais 
fizeram-nas também, e por fim foram iniciadas no Parlamento várias 
tentativas para adotar-se essa forma de eleição. 

Que outras manifestações, ou pronunciamentos quereria, pois, o no
bre Senador por Pernambuco, dados os nossos hábitos e educação 
política? (Apoiados). Não; o nobre Senador não tem razão alguma. 
Mesmo pelo lado da oportunidade da reforma, nenhum reparo há a 
fazer-se contra o procedimento do honrado ex-Ministro da Justiça, 
que foi perfeitamente acorde com as boas práticas do sistema. Sr. 
Presidente, abundando nas idéias do nobre Senador por Pernambuco, 
o meu ilustrado colega pela Bahia convidou, em aparte, a que se 
apontasse a opinião de chefes como Eusébio de Queirós e Uruguai, 
em favor da eleição direta. Mas, então, pergunto eu, foram esses os 
únicos chefes que contou em suas fileiras o Partido Conservador? 
Mortos eles, desapareceram os homens capazes de dirigir os seus 
destinos e indicar-lhe a senda a seguir?! Não sou competente para 
aquilatar o grau de autoridade que entre seus amigos exerçam os 
chefes Conservadores nem a confiança que lhes inspirem. Acredito, 
porém, que chefes tão autorizados e respeitados são, hoje, os J a
guari, os Cotegipe, Teixeira, Paulino, etc., como em outros tempos os 
Eusébio e Uruguai. 

Também, Sr. Presidente, não posso aceitar como verdadeira a teo
ria de que não é lícito inovar ou modificar um ponto sequer no 
programa conservador. Se assim fora, o programa desse partido seria 
a imobilidade, antinomia do progresso, negação do desenvolvimento 
nacional, a que devem adaptar-se os partidos regulares. Os partidos 
devem pautar suas idéias pelas necessidades do país, que variam com 
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os tempos e as circunstâncias. O nobre Senador contestou aos chefes 
conservadores, que têm declarado desejar a maioria do seu partido 
a eleição direta, o direito de fazer tal declaração. Mas diga-me o no
bre Senador, em que se fundam aqueles outros chefes, que como 
S. Ex;:t julgam-se com direito a fazer declarações contrárias? Donde 
veio a investidura que lhes conferiu superioridade? Lembrou o nobre 
Senador que em algum tempo, chefes liberais, como os nunca esque
cidos Zacarias e N abuco, julgaram a eleição direta uma insensatez. 
É uma verdade: mas o espírito passou pelas suas naturais evoluções; 
o tempo produziu seus resultados. 

Esses chefes modificaram anos depois as suas opiniões, e consor
ciados ao seu partido proclamaram a eleição direta, como uma neces
sidade urgente e imprescindível. Se, por tal motivo, é lícito atribuir
lhes a elasticidade da borracha, como disse em apartes o nobre Se
nador pela Bahia, força é convir que de maior elasticidade eram dota
dos os chefes conservadores, que, tendo qualificado como atentado 
e crime horrível a idéia da emancipação do ventre, poucos anos de
pois tornaram-se seus paladinos, e para realizarem-na não recuaram 
nem diante da cisão do partido. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA. São coisas muito distintas ... 
O SR. AFoNso CELSO. Não compreendo a diferença: neste caso, 

como no primeiro, os que haviam combatido uma idéia aceitaram-na 
mais tarde. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA. V. Ex;:t distinga entre o princípio e o 
meio de realizá-lo. 

O SR. AFONSO CELSO. Sim; mas os chefes Conservadores comba
tiam o princípio da emancipação do ventre, em si, e não o meio de 
realizá-lo. Perguntou o nobre Senador por Pernambuco, qual Ga
binete tinha por si a maioria da opinião liberal, se o de 5 de janeiro, 
que tentou a reforma eleitoral pelos trâmites constitucionais, se o de 
28 de março, que quer fazê-la pelos meios ordinários. Responder
lhe-ei que ambos, porque o Partido Liberal, não faz nem fez nunca 
questão da forma, ou modo de realizar-se a reforma, o ·que quer é 
que ela se realize. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA. Não posso aceitar semelhante dou
trina; não posso. Isto é absolutismo, a ditadura? 

O SR. AFoNso CELSO. Não é. A maioria dos liberais entende que 
a eleição direta não depende de reforma constitucional, e se não é 
lícito fazer-se pelos meios ordinários uma reforma constitucional, 
nada impede que uma medida de sua natureza ordinária seja levada 
a efeito pelos trâmites especiais, que a lei fundamental marcou para 
as questões constitucionais. 

Descendo a formular suas objeções contra a eleição direta, o 
nobre Senador por Pernambuco disse que nos estudos a que pro-
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cedera achara que 25 países adotaram a eleição direta, 11 a indi
reta e 19 o sistema misto. Somando os 19 com os 11, que adotam 
exclusivamente o sistema indireto, o nobre Senador obteve 30 países 
em favor do princípio que S. Ex'!- advoga, contra 25 adeptos da 
eleição direta, que combate. Mas, com o mesmo direito com que o 
nobre Senador tomou para si os 19 países do sistema misto, que con
sagram a eleição indireta promiscuamente com a direta, eu os re
clamo para mim: e somando 25 com 19, apresento 44 nações pugnan
do em favor do sistema de um só grau, contra 11 que sustentam o 
de dois graus (Riso). Portanto, S. Ex'!- fica em grande minoria. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA. V. Ex'!- vê neste argumento muita 
força e nós nenhuma. 

O SR. AFONSO CELSO. Se o argumento é fraco, entenda-se V. Ex'!
com o nobre Senador por Pernambuco, que o invocou. Eu apenas 
estou mostrando que poderia ser invertido em meu favor. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. ~ um defeito de aritmética somar in
teiros com fração. 

O SR. AFoNso CELSO. Não o contesto; mas, em todo o caso, os 
exemplos de outros Países provam em favor da eleição direta: 25 
contra 11. 

Outro argumento, ou objeção lembrado pelo nobre Senador foi, 
Sr. Presidente, que a massa dos votantes não é a mais apta para 
conhecer o verdadeiro mérito, e conseqüentemente para bem escolher 
os seus representantes. A objeção, porém, não tem valor diante da 
idéia dos distritos consagrada no projeto. Constituindo pequenas 
circunscrições, os distritos permitem que os votantes conheçam até 
pessoalmente os candidatos, ficando assim habilitados a escolher com 
acerto os seus representantes. Não é exato dizer-se que a cabala 
pode operar-se com mais facilidade nas grandes massas, do que em 
pequeno número de eleitores. A proposição inversa é que é a ver
dadeira, porque os meios de ação tornam-se tanto mais eficazes quan
to menor é a esfera em que têm de atuar. Mais facilmente corrom
pe-se um pequeno grupo de homens do que um grande número. 

O SR. FERNANDES DA CuNHA. Com uma diferença. V. Ex'!- muda 
os qualificativos dos fatores e isto influi no resultado. Os Césares 
influíam sobre a massa cega e ignara e não um corpo seleto. 

O SR. AFoNso CELSO. Também é mais fácil, Sr. Presidente, que 
o entusiasmo arraste os pequenos grupos eleitorais do que uma po
pulação em massa: - a experiência de todos os países o de
monstra. 

Disse o nobre Senador que o projeto restringe o número de votan
tes pela elevação do censo. Nesse caso, porém, o mal viria não da 
eleição direta, mas do censo. Agora, não se trata do censo, e sim 
da substituição do sistema eleitoral de dois graus pelo de um só. 
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Quando tratar-se desta espécie no artigo especial do projeto que 
dela se ocupa, ver-se-á se com efeito há ou não elevação de censo. 

O nobre Senador atribuiu ao Partido Liberal uma idéia, que ele 
nunca teve, qual a abolição do Poder Moderador. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. A reforma do Poder Moderador é pro
grama do Partido Liberal. 

O SR. AFONSO CELSO. Nunca foi do Partido Liberal: do partido de 
V. Ex!!-, que é radical, sim, mas do Liberal nunca. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Do meu foi sempre; do seu, algumas 
vezes. 

O SR. AFONSO CELSO. Podia ela ser aspiração de um ou outro 
liberal mais exaltado, mas idéia do Partido nunca foi, porque o 
Partido Liberal é um partido constitucional, e a Constituição terá 
desaparecido no dia em que for eliminado qualquer dos poderes 
políticos que ela consagra. Também nunca foi princípio do Par
tido Liberal, como supôs S. Ex!!-, que as atribuições do Poder Mo
derador devem ser exercidas pelos membros do Poder Executivo, 
O Partido Liberal reconhece ser dogma imprescindível a divisão e in
dependência dos poderes, como base da sua harmonia. O que sus
tentou a esse respeito foi que, relativamente aos atos do Poder 
Moderador, os Ministros de Estado não intervinham só com a sua re
ferenda, para dar-lhes autenticidade, como pretende a escola con
servadora, mas assumiam a sua responsabilidade plena e inteira, sen
do, portanto, seu direito pedir exoneração, quando entendessem não 
dever assumir essa responsabilidade. 

Sr. Presidente, o nobre Senador por Pernambuco qualificou de 
errônea a opinião, emitida pelo honrado Sr. Presidente do Conselho, 
de que o voto não é direito político, mas sim função política. Peço li
cença ao meu ilustrado colega para dizer-lhe que não me parece ser 
tão errônea como se lhe afigura, a doutrina do Sr. Presidente do 
Conselho. Se em face dos princípios gerais ou da teoria, o voto é um 
direito essencialmente político, em presença do texto expresso da 
nossa lei escrita esse ponto é controverso. Aí está o art. 91 da 
Constituição, que diz ser necessária a posse dos direitos políticos 
para que o cidadão tenha o direito de voto. Se a posse dos direitos 
políticos é necessária para ter o direito de voto, segue-se que o voto 
é coisa diversa desses direitos políticos, cujo gozo precede ou é con
dição essencial para exercê-lo. Pelo que toca à constitucionalidade 
ou inconstitucionalidade da reforma, a argumentação do nobre Se
nador por Pernambuco, como de todos os que a combatem, resu
me-se no seguinte: o direito de voto é um direito político, ora a 
Constituição diz que só pelos trâmites nela marcados pode-se tentar 
reforma atinente a direitos políticos; logo, a reforma não se pode 
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fazer por meio ordinário, senão por uma câmara especial, expressa
mente convocada para esse fim. 

Raciocínio simples e claro, na aparência lógico e concludente, 
mas que no fundo padece de um vício que assinalou aos seus adver
sários o nobre Senador pela Bahia, isto é, uma petição de princípio, 
O que importa, Sr. Presidente, na reforma que se elabora? Em vez 
de cometer a escolha dos representantes da nação a um procurador, 
o cidadão escolhe-o por si; em vez de delegar essa função ao eleitor, 
exerce-a pessoalmente. É o próprio votante o eleitor. Logo, o direito 
de voto em sua essência nada sofre, permanece o mesmo em sua 
plenitude. 

Por outra, a eliminação do segundo grau do sufrágio, a supressão 
do atual eleitor, não prejudica o cidadão, que continua na posse do 
seu direito de voto. O que se modifica é a forma, a modalidade por 
que ele era exercitado - o que nada tem com o direito em si. Ora, 
se o direito é o mesmo, se não se altera o art. 174 da Constituição 
não vem ao caso, porque ele trata do direito em si, e não da forma 
por que pode tornar-se efetivo: - é constitucional o que diz respeito 
aos direitos políticos ou individuais do cidadão; tal é a frase da lei. 

Reconheço que a expressão da lei é genérica e ampla, mas 
cumpre não lhe dar inteligência não só diversa daquela que seus ter
mos comportam, mas que não poderiam comportar sem absurdo. A 
interpretação nestes casos não pode ser ampliativa, antes deve ser res
trita: quantum verba sonant. Se é lícito enxergar na frase diz res
peito aos direitos políticos e individuais do cidadão um obstáculo à 
mudança do sistema ou método da eleição, pelos meios ordinários, 
então é preciso concordar em que, segundo a Constituição, só é refor
mável pelas legislaturas ordinárias aquilo que ela expressamente in
dicou. Ora, se assim fora, a segunda parte do art. 178 seria uma 
excrescência, uma inutilidade na lei, e, portanto, um absurdo, segundo 
as regras de hermenêutica. "Tudo que não é constitucional, diz o 
artigo, pode ser alterado sem as formalidades referidas pelas legisla
turas ordinárias." A admitir-se a interpretação que os nobres sena
dores proclamam, esta disposição não teria objeto, porque, além dos 
assuntos que expressamente sujeitou à competência da legislatura 
ordinária, ela nada encerra que não diga respeito próxima ou remo
tamente, na essência ou na forma, aos limites ou atribuições dos 
poderes do Estado, ou aos direitos políticos e individuais do cidadão. 

Dada esta ligeira resposta ao nobre Senador por Pernambuco, eu 
aplicar-lhe-ei, Sr. Presidente, o que S. Ex:;t disse com referência ao 
nobre Senador por São Paulo. Não há argumentos aceitáveis em fa
vor da eleição indireta; se os houver, tê-los-ia empregado um talento 
superior, uma inteligência tão esclarecida como a do nobre Sen.ador 
por Pernambuco. 
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Agora darei a explicação do meu voto, fim para que ocupei a 
tribuna. Sr. Presidente, foi sempre minha opinião que a substituição 
da eleição de dois graus pela direta podia efetuar-se pelos meios 
ordinários, sem dependência de reforma constitucional. Mais de uma 
vez pronunciei-me, nesse sentido, perante meus correligionários polí
ticos, e ainda em o ano passado, discutindo na Câmara dos Depu
tados o voto de graça, assim exprimi-me. "Senhores, eu sou daqueles 
que pensam não envolver o art. 90 da Constituição do Império, que 
estabeleceu a eleição de dois graus ou indireta, matéria constitucional, 
nos termos do art. 178, e que, portanto, para sua reforma, não são 
precisas as formalidades dos arts. 174 e seguintes, ou, por outra, a 
convocação de uma Constituinte. Mas pensando assim, reconheço que 
a opinião contrária também encontra numerosos sustentadores, apóia
se em razões que não deixam de ter alguma procedência, e respeito-a. 
Se porventura se organizasse um Ministério, que pretendesse decretar 
a eleição direta por meio de uma legislatura ordinária, eu prestar
lhe-ia o meu apoio; mas, tendo diante de mim o Gabinete 5 de ja
neiro, que se propôs realizá-la, mediante reforma constitucional, 
não lho nego, porque entendo não dever fazer questão do modo, da 
forma, e sim da idéia tão-somente. Ainda, mais, entendo que, desde 
que há escrúpulos legítimos e respeitáveis contra a adoção da idéia 
independentemente dos trâmites que a lei fundamental estabeleceu 
para as reformas constitucionais, bem se houve o Gabinete condes
cendendo com tais escrúpulos, ou antes fazendo-os seus, compartindo
os, porque o sistema representativo é o sistema das transações, das 
concessões mútuas, e a experiência prova que as reformas assim 
obtidas são não só as mais duradouras e estáveis, senão também as 
melhor elaboradas." 

Portanto, Sr. Presidente, já vê o Senado que, votando pela reforma, 
não lhe dou um voto político; procedo de acordo com as minhas con
vicções, boas ou más, porém sinceras e antigas. 

Não me é indiferente que se faça pelos meios ordinários uma re
forma constitucional; mas penso que pelos trâmites constitucionais 
pode-se efetuar uma reforma de caráter ordinário, porque aqueles 
trâmites dão maior garantia de acerto e têm a vantagem de poderem 
reunir as opiniões. 

O nobre Senador pela Província do Rio de Janeiro, que tão elo
qüentemente defendeu há dias a eleição indireta, desculpar-me-á a 
ousadia de fazer tímidas observações ao seu magnífico discurso, o 
qual em todos que o ouviram despertou o pesar de não vê-lo mais 
freqüentemente honrar a tribuna do Senado. Segundo a ligeira lição 
que tenho, Sr. Presidente, da história política do país, não se pode 
afirmar, como S. Exll- fez, que os vícios eleitorais dataram entre nós 
de 1841 em diante. Com efeito, foi exatamente nesses primeiros tem-
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pos, em que S. Ex:;t diz que as eleições indiretas vigoraram em toda 
sua pureza, que praticaram-se abusos verdadeiramente escandalosos. 

O SR. VISCONDE DE BoM RETIRO. Em escala diminutíssima. 
O SR. AFoNso CELSO. Foi nesses primeiros anos que, entre outros 

fatos, viu-se escolhido Senador do Império, e tomar assento nesta 
Casa pela Província de Goiás um cidadão que nem fora contempla
do na lista tríplice. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA. Isso foi na primeira eleição. 
O SR. AFoNso CELSO. Foi ainda nesses tempos de inocência que 

entre outros fatos escandalosos, viu-se um Vigário de freguesia criar 
em sua paróquia maior número de eleitores do que toda a província 
dava, e dessa forma eleger-se a si Deputado, e eleger igualmente o 
coadjutor e o sacristão (Riso). 

O SR. NuNES GONÇALVES dá um aparte. 
O SR. AFONSO CELSO. Lembra bem o meu nobre colega: nessas 

épocas de respeito à lei e de moralidade eleitoral a Província do Ma
ranhão teve 5.000 eleitores! E é fácil avaliar, Sr. Presidente, do que 
seriam as eleições nesses tempos, em que poucos se interessavam 
pelos negócios pú11icos, em que nem sequer havia qualificações, os 
votantes não compareciam e as cédulas eram arrecadadas de casa 
em casa e recolhidas em sacos! 

O SR. DANTAS (Ministro da Justiça). Nem eram eleições. 
O SR. AFONSO CELSO. Os vícios eleitorais, pois, não são de data re

cente, nasceram com o próprio sistema adotado, que, sendo defei
tuoso em si, não podia dar bons resultados (Apoiados). 
~ certo que com o volver dos anos, esses vícios tornaram-se mais 

hediondos e repulsivos, graças aos excessos e abusos tanto dos Go
vernos como dos Partidos, salvas raríssimas e honrosas exceções. Mas, 
o que prova isso? Que do sistema pode-se largamente abusar, que 
ele oferece enchanças à compressão, à fraude e à falsidade. ~ exa
tamente por isso que cumpre substituí-lo por outro, que urge tentar 
ao menos uma experiência, no sentido de impedir que os Partidos 
e os Governos abusem tanto. 

O ilustrado Senador, cuja palavra sempre acato, deixou escapar 
no seu discurso uma frase, que, na minha opinião, encerra a sua 
completa refutação. S. Ex<;~ disse que uma das razões porque deixava 
de apoiar a reforma era o receio de que a eleição direta também 
fosse falseada em seus resultados e assim se estragasse esse único 
recurso de que podemos lançar mão. Logo, S. Ex:;t reconhece que a 
eleição direta é melhor, é preferível ao sistema atual; por que, pois, 
repudiá-la?! Se o mal existe e todos o sentem; se assumiu já uma in
tensidade assustadora, e se a eficácia do remédio é incontestável, 
por que não aplicá-lo desde já?! 

256 



Mas, depois da eleição direta, para que apelaremos nós?, inquiriu 
S. Ex'!-. Depois da eleição direta, direi eu, deveremos apelar para 
o progresso e desenvolvimento da razão nacional para o melhoramen
to dos costumes políticos, para a elevação moral do nível dos parti
dos, que afinal hão de reconhecer que, só respeitando e cumprindo 
fielmente a lei, pode uma Nação ser feliz, próspera e respeitada. O 
nobre Senador pela Província da Bahia, que também proferiu discurso 
eloqüentíssimo, não somenos ao do nobre Visconde de Bom Retiro 
em favor da condenada eleição indireta, protestou contra os que, 
aludindo às dificuldades que tem aqui encontrado a reforma eleitoral, 
clamam que o Senado é retrógrado. 

S. Ex~ tem razão. O Senado brasileiro não tem sido até o pre
sente rêmora política; não tem sido obstáculo a que as aspirações 
nacionais se realizem. Mas se não tem sido até hoje, muito menos 
deve sê-lo de ora em diante. A reforma eleitoral, pelos trâmites cons
titucionais, naufragou já no Senado; se naufragar também agora, o 
país, que a reclama imperiosamente e do modo mais significativo há 
tantos anos, poderá convencer-se de que esta patriótica e sábia insti
tuição não corresponde aos seus fins (Apartes e reclamações). 

O Partido Liberal inscreveu na sua bandeira a reforma eleitoral 
como primeiro artigo de fé do seu programa; o Partido Conserva
dor, em sua grande maioria, reconheceu também já, pelo órgão com
petentíssimo dos ilustres Presidentes das duas Câmaras, nas quais 
estava representado em quase unanimidade, e por muitos dos seus 
chefes, que a eleição direta era inadiável e que seria obrigado a levá
la a efeito, se estivesse no poder; a Câmara dos Senhores Deputados 
consagrou-a já de um modo solene em duas proposições de lei; 
o Governo por sua parte proclamou-a como medida indispensável. 

O que resta? A anuência do Senado, Sr. Presidente, que, votan
do-a corresponderá à sua missão, isto é, reconhecer e conformar-se 
oportunamente com as exigências da ação, de quem é representante 
(Muito bem; muito bem)." 
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A CAMPANHA ABOLICIONISTA 

I. OS GABINETES DE DANTAS E DE SARAIVA 

HoMENS REALISTAS, os dirigentes políticos do Segundo Reinado con
duziram a batalha contra a escravidão dentro de uma linha de gra
dualismo calculado, cujo primeiro passo, recorde-se, foi a proibição 
do tráfico negreiro, pela Lei 581, de 4 de setembro de 1850, no Ga
binete de 29 de setembro de 1848, então presidido por Monte Ale
gre, seguindo-se-lhe, cerca de 20 anos depois, a LEI DO VENTRE LIVRE 
- 2.040, de 28 de setembro de 1871 -no Gabinete de Silva Para
nhos (Rio Branco). 

Estancadas as duas grandes fontes de suprimento da "gadaria hu
mana" - a importação e os "nascidos de mães escravas" - ainda 
assim o instituto maldito ameaçava viver por muito tempo, somente 
desaparecendo quando morresse o derradeiro escravo nascido até 
27 de setembro de 1871 - oitenta, noventa, cem anos. 

Assim, ganhando corpo a guerra pela libertação dos escravos, D. 
Pedro chamou ao Governo o liberal baiano Manuel Pinto de Sousa 
Dantas que, organizando o Gabinete de 6 de junho de 1884, traçava 
o programa de atacar "o problema do elemento servil, trazendo-o 
francamente para o seio do Parlamento", na orientação assim resu
mida: "em tal assunto, NEM RETROCEDER, NEM PARAR, NEM PRE
CIPITAR". 

Encontrando o Parlamento dividido em três principais correntes -
uma "emperrada", querendo a manutenção do status quo, julgando 
suficiente a LEI DO VENTRE LIVRE, outra, do meio-termo, aceitando 
medidas complementares, porém lentas e gradualistas, e a terceira, 
finalmente, radical, exigindo a abolição IMEDIATA - Dantas nada 
conseguiu de concreto, renunciando em meados de 1885, não sendo 
mais feliz seu sucessor, Saraiva, cujo Gabinete, de 6 de maio, duraria 
apenas pouco mais de três meses. 

Aquelas alturas, porém, ocorrera fato novo. Encarnando "as au
dácias de Rio Branco", de quem fora auxiliar e "braço direito" no 
Gabinete de 7 de março de 1871, João Alfredo conseguira de Co
tegipe, o "sacerdos magnus" da grei "saquarema", afirmasse, em so
lene e ruidoso banquete, de celebração da Lei do Ventre Livre, que 
"o Partido Conservador QuER, PoDE E DEVE realizar a reforma do 
elemento servil", explicando-se, assim, o convocasse o Monarca para 
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organizar o Gabinete de 20 de agosto que lograria fazer aprovar a 
Lei 2.370, de 28 de setembro de 1885, declarando livres os escravos 
de mais de 60 anos. 

Desde que, nos começos da década de 1880, a campanha aboli
cionista começou a empolgar a opinião, Afonso Celso tomou posição 
ostensiva na !iça, mas, na linha moderada dos estilos, encarando a 
moldura com acentuado senso realista, cujas coordenadas gerais fixa
va em discurso de 15 de maio de 1882: 

"f: emancipacionista", dizia, "tem mesmo a glória de ter sido um 
dos primeiros colaboradores da lei de 28 de setembro, que fez o 
renome do Gabinete Rio Branco, porque - e aproveita o ensejo 
para declará-lo - essa lei não é mais do que o projeto que o Gabinete 
de 3 de agosto, de que fez parte o orador, tinha elaborado e subme
tido ao estudo do Conselho de Estado, para sujeitá-lo às Câmaras, 
logo que terminasse a Guerra do Paraguai. 

0 SR. TEIXEIRA JÚNIOR. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELSO. Quer a emancipação, mas sem abalo nem 

comprometimento dos altos interesses do Estado, e foi por isso que 
exortou o nobre Ministro a pôr-se à frente do movimento e dirigi-lo, 
a fim de que não arraste a todos e a tudo para os abismos do desco
nhecido. Quer a emancipação, e é por isso que trata de substituir, 
por meio dos trabalhadores asiáticos, os braços de que o privará a 
lavoura, fonte exclusiva da receita pública. Em todo o caso, se este 
expediente de que lembrou-se o Gabinete 5 de janeiro não serve, 
qual outro aconselha o nobre senador pela Bahia, que o combate, 
para suprir essa grande falta? S. Exll- é estadista, e, portanto, não 
pode acomodar-se ao papel do médico, que, conhecendo o mal e 
condenando os remédios por outros prescritos, não indica a aplicação 
que deva ser feita! O que aconselha, portanto? 

O SR. JUNQUEIRA. Já vamos tendo alguma colonização européia. 
O SR. AFoNso CELso. Mas não em escala que compense os braços 

que a lavoura vai perdendo todos os dias. 
O SR. FERNANDES DA CUNHA. Que febre! Não querem o progresso 

lento! 
O SR. AFONSO CELSO. Quando o mal agrava-se rapidamente, é 

preciso acudir com remédio enérgico e eficaz." 
A seguir, discutindo, na sessão de 5 de setembro, o orçamento do 

Ministério da Agricultura, dizia ao titular da Pasta, Pádua Fleuri: 
"Conhece seus hábitos de aplicação e trabalho, pelo que está certo 
de que não irá S. Exll- descansar nas férias parlamentares, próximas 
a abrirem-se. Terá muito que fazer; muitas questões sérias e graves 
exigem o seu estudo e atenção; nenhuma, porém, tão séria e grave 
como a relativa ao elemento servil. 
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Ninguém se iluda; já não há no mundo poder capaz de conter o 
movimento, que a esse respeito se manifesta e acelera-se por parte, 
e que se não for bem encaminhado, pode tomar uma direção perigosa, 
arrastando tudo consigo para o desconhecido. Pede, portanto, ao 
nobre Ministro que não compareça perante o Parlamento, na próxima 
sessão legislativa sem trazer-lhe o fruto de suas locubrações acerca 
de uma questão, à qual é mister dar solução que, sem comprometer 
os altos interesses da pátria, consulte as exigências da civilização e 
da humanidade!" 

O mais empenhado na batalha antiescravista, D. Pedro, antes de 
convocar Dantas, consultara vários próceres mais categorizados do 
tempo, entre os quais Sinimbu que, na sessão de 9 de junho de 1884, 
explicava ao Senado o encontro com o Soberano, esclarecendo sua 
posição: "Quanto à questão do elemento servil, francamente declarei 
a Sua Majestade que mantinha a mesma opinião que no começo desta 
situação enunciei no Congresso Agrícola, e em 1879 repeti perante a 
Câmara dos Srs. Deputados: execução da lei de 28 de setembro de 
1871, com o desenvolvimento de que ela é susceptível. Essa opinião, 
hoje mais do que então, se justifica pelo estado de nossas finanças, 
e a grave inconveniência de onerar com maiores impostos a lavoura, 
cujos interesses cumpre aos poderes públicos resguardar. 

Chamado nominalmente à colação, esclarecia Afonso Celso o que 
ocorrera em sua conferência com D. Pedro: "Sr. Presidente, devo 
acudir ao apelo do ilustre representante, visto como na tarde de 4 do 
corrente também recebi ordem para comparecer ao Paço da Boa 
Vista, nos mesmos termos da que foi expedida ao nobre Senador por 
Alagoas, marcando-se-me, porém, hora diversa - 8 da noite. Entendo 
que no regime de publicidade em que vivemos, nenhum homem polí
tico tem o direito de conservar-se em silêncio, quando interpelado 
pelos motivos e do modo por que o fez o nobre Senador. Felizmente, 
o meu honrado amigo, a quem sucedo na tribuna, facilitou-me gran
demente o cumprimento desse dever. Para bem desempenhá-lo bastar
me-ia dizer, que faço minhas as declarações de S. Ex~, não só quanto 
à solução, que julgou dever dar-se à recente crise ministerial, mas 
ainda no tocante à melindrosíssima questão do elemento servil. Essa 
solução, no meu humilde conceito, não podia ser senão organizar-se 
um novo Gabinete liberal, que, comungando com a maioria da Câmara 
dos Deputados, obtivesse o seu apoio e adesão, inspirando ao mesmo 
tempo aos adversários a convicção de que hão de correr inteiramente 
livres de qualquer pressão ou fraude as próximas eleições para que a 
opinião nacional possa manifestar-se indicando a política a se~ruir-se 
na gestão dos negócios públicos. 

E seja-me lícito confessar que imensa é a minha satisfação vendo 
que as ponderações que tive a honra de expender a S.M. o 
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Imperador, na resposta às questões sobre que dignou-se de ouvir
me, coincidiram com as de um estadista tão distinto por suas 
luzes e patriotismo, como por seu caráter respeitabilíssimo (Apoia
do). Essa conformidade de pensamentos é para mim grata segurança 
de que não andei errado no que de momento ocorreu-me submeter 
à sabedoria da Coroa. Acrescentarei apenas, que relativamente ao 
elemento servil pareceu-me que de par com a garantia da propriedade 
reconhecida por lei e a segurança pessoal dos proprietários era mister 
que o novo Gabinete desse maior impulso ao movimento emancipador 
da lei de 28 de setembro de 1871, por demais moroso, já aumentando 
a dotação do respectivo fundo, já adotando todas aquelas medidas 
que o tornem mais eficaz, mantido sempre o pensamento cardeal 
desse ato legislativo, que creio assinala o limite em linha divisória, 
a que aludiu o nobre Presidente do Conselho. Acredito, porém, e 
reverentemente manifestei-o a S.M. o Imperador, que a aceleração do 
movimento emancipador, assim como outras medidas da maior im
portância para o futuro do País prendem-se ao melhoramento da 
situação financeira, que a todos deve inspirar sérias apreensões 
(Apoiados). Com o orçamento em desequilíbrio, com os déficits a 
acumularem-se de ano para ano, e diante da eventualidade muito 
provável do decrescimento de algumas verbas da receita, não com
preendo que outra coisa seja razoável pretender ou tentar, antes de 
procurar-se compensar esse decrescimento pela exploração de novas 
fontes de renda, se for possível descobri-las, ou maior aproveitamento 
das existentes, debelar esse déficit e substituí-lo por saldos, que 
permitam aventurarmo-nos a grandes cometimentos (Apoiados). 

Sr. Presidente, melhoramentos materiais, difusão do ensino público, 
transformação do trabalho, reforma da administração, reconstituição 
dos patrimônios do Estado, da Província e do Município; resgate de 
papel-moeda, ordem, abastança e progresso no interior; confiança e 
crédito no estrangeiro, sob o regime dos déficits permanentes, dos 
empréstimos repetidos . . . tudo isso com o sistema de contrairmos 
dívidas novas para pagar juros de dívidas antigas ... (Apoiados). 

0 SR. TEIXEIRA JÚNIOR. Muito apoiado. 
O SR. AFoNso CELSO. . .. não pode ser cogitação de homem de 

Estado, nem programa de Governo capaz de reger os destinos da 
Nação. Assim que, em minha opinião, um dos maiores empenhos 
do novo Gabinete deveria ser esforçar-se por tornar mais prósperas 
as condições da Fazenda Pública. É a nossa primeira necessidade, 
a base fundamental para tudo quanto devamos aspirar (Apoiados) . 
São estas, Sr. Presidente, as explicações que entendi dever dar ao 
Senado e ao País em cumprimento do meu dever." 

O grande argumento dos adversários da emancipação imediata era 
simples: a produção rural, o sustentáculo do País, tinha como escoras 
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o braço escravo e aboli-lo açodadamente seria acarretar a degringo
lada da agricultura, provocando uma catástrofe. Havia, porém, dados 
estatísticos mostrando se fazia mister imprimir novos rumos à cam
panha pró-abolição. Segundo relatório elaborado pelo Ministério da 
Agricultura, o número de escravos matriculados totalizava 1.500.000, 
em redondo, tendo sido alforriados cerca de 130 mil e falecidos 
pouco mais de 195 mil, o que representava uma queda de 2,4% ao 
ano. Ora, mantida esta média, para que a população escrava fosse 
reduzida em 20%, seriam precisos uns 70 anos, e mais de 100 para 
a abolição total, alvo atingido pelos meados de 1900 ... 

Apesar de esclarecer, em discurso de 1 de julho de 1884, "não sou 
abolicionista, como já me querem pintar" - Dantas fazia que seu 
filho, o Deputado Rodolfo Dantas, apresentasse na Câmara, a 19, 
o projeto do Gabinete, cujos pontos centrais seriam o reforço do 
FUNDO DE EMANCIPAÇÃo, criado pela Lei do Ventre Livre e, princi
palmente, a manumissão, sem indenização, dos SEXAGENÁRIOS. 

O Projeto Dantas dividiu o Parlamento em duas correntes, liberais 
e conservadores "escravocratas" em oposição fogosa ao plano de 
alforria sem indenização, enquanto os abolicionistas de ambos os 
blocos apoiavam o Gabinete, contando com a cobertura entusiástica 
da imprensa, onde jornalistas de talento - Rui, Nabuco, Patrocínio, 
Ferreira de Menezes, Gusmão Lobo, Rodolfo Dantas - escreviam 
veementes "apedidos" em defesa do plano e porque os assinassem 
com pseudônimos "londrinos", seriam chamados, pela verve de Mar
tinha de Campos, Os INGLESES DO SR. DANTAS. 

Embora não de todo satisfeito com o projeto de Dantas - a seu 
ver falho, e pouco ajustado às realidades - Afonso Celso se alistaria 
entre seus defensores, encarando-o, quando nada, como "mal menor", 
assim manifestando-se em discurso de 20 de março de 1885, repli
cando às críticas de Junqueira, a reclamar o pronunciamento dos 
senadores liberais: 

"Não estava preparado", dizia, "para entrar neste debate, nem 
mesmo desejava nele envolver-se. 

As discussões políticas não o atraem, porque de ordinário nada 
esclarecem ou concluem. Outras são as de sua predileção. Mas o 
nobre Senador pela Bahia, estranhando que nenhum dos Senadores 
liberais tivesse tomado a palavra até então, mostrou desejos de saber 
qual será a sua atitude e a do partido a que pertencem, relativamente 
ao projeto do governo acerca do elemento servil. Acudindo ao reparo 
do nobre Senador e achando natural a sua curiosidade, porque efeti
vamente é tempo de definirem-se as oposições, vai satisfazê-lo, fa
lando não em nome do Partido Liberal, pois falta-lhe autoridade para 
tanto ... 

O SR. DANTAS (Presidente do Conselho). Não apoiado; tem toda. 
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O SR. AFONSO CELSO .... mas sob sua responsabilidade individual. 
A opinião do orador sobre o projeto, ora pendente da Câmara dos 
Deputados, e ao qual o Gabinete ligou a sua sorte, é conhecida. 
Acha-o por uma parte defectivo, e, sob outros pontos de vista, incon
veniente e perigoso; pensa que a emancipação pode efetuar-se me
diante outras providências que no seu humilde conceito são-lhe prefe
ríveis. Quando o projeto for discutido no Senado, dará todo o desen
volvimento à sua opinião, criticará as disposições que lhe parecerem 
desacertadas, e procurará emendá-lo no sentido de suas idéias; cum
prirá, em uma palavra, o seu dever de representante da Nação. Deve, 
porém, declarar ao nobre Senador, que se as suas idéias não vingarem 
e caírem as emendas que formular, não será por falta do voto do 
orador, que o projeto deixará de ser lei do Estado. E procederá 
assim por duas razões capitais. Em primeiro lugar, se o projeto chegar 
ao Senado, terá merecido a sanção da vontade nacional, solenemente 
consultada sobre ele, e expressa pela Câmara eletiva, que imediata e 
diretamente representa a opinião popular: o orador, julga-se sem o 
direito de opor a sua opinião individual à da maioria da Nação. Ê seu 
representante e delegado, não tutor. 

O SR. DANTAS (Presidente do Conselho). Muito bem. 
O SR. AFONSO CELSO. Será a isso levado por uma segunda razão. 

Muito pior que o projeto do Governo, mais inconveniente e perigosa 
julga ser a permanência do statu quo, e, portanto, a continuação das 
apreensões em que todo o País se debate, da falta de tranqüilidade 
que o aflige, da agitação que o comove a respeito da magna questão 
da transformação do trabalho. Ê mister, urge dar-lhe solução defi
nitiva. 

0 SR. SILVEIRA DA MOTA. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELSO, a exemplo do nobre Senador Presidente do 

Conselho, que resumiu o seu pensamento em uma frase, que se tornou 
célebre - não parar, não retrogradar, nem precipitar - consubstan
ciará a sua opinião em poucas palavras; esta matéria -o abolicio
nismo é uma temeridade; o statu quo insustentável; na emancipação 
tão rápida e tão larga, como o permitirem a prudência e os recursos 
do País estão não só a tranqüilidade e a segurança do presente, como 
o progresso e a felicidade do futuro. O statu quo não pode manter
se; ninguém se iluda. Quaisquer que fossem as causas determinantes 
desse fato a propaganda libertadora desenvolveu-se, ganhou terreno, 
e hoje impõe-se a todos os espíritos. Agora só resta encaminhá-la e 
dirigi-la de modo a atenuar os sacrifícios dos interesses, que ela com
bate, e impedir que se desvaire. 

Ela chegou a todos os recantos do País; ecoa por toda parte, e 
convém não esquecer que ainda nos estabelecimentos onde a disci
plina mais severa segrega a escravatura de qualquer contato estranho 
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- a esperança da liberdade anima, conforta e contém os que estão 
cativos. 

Como isso aconteceu, como foi levada e repercutiu em todos os 
centros a idéia de emancipação, quem saberá dizê-lo? Também, às 
vezes, a ventania transporta para o fundo do deserto a semente fecunda 
de outras regiões, que aí brota e floresce! O fato inegável é esse: 
hoje não há ponto nenhum do Império onde não se pense e não se 
discuta a questão da emancipação; onde essa idéia não fomente 
alegrias, ou desperte receios. Reflitam todos nisto - o orador não 
deve dizer mais -, e todos convencer-se-ão de que o statu quo, 
segundo disse, é absolutamente insustentável. 

Dos males, pois, preferirá o menor; em falta de projeto melhor 
organizado, aceitará o do Governo. 

UM SR. SENADOR dá um aparte. 
O SR. AFoNso CELSO. Ao orador pergunta um ilustrado colega 

quais as medidas no seu entender superiores ao projeto do Governo. 
Não pode descer neste momento a minuciosidades, impróprias do 
debate, como há pouco bem observou o nobre Senador pela Bahia; 
seria mesmo inconveniente fazê-lo, antes da Câmara dos Deputados 
discutir o mesmo projeto. Mas não há mistério, sobre a opinião do 
orador neste ponto; ela está exposta em traços gerais no parecer que 
deu como Conselheiro de Estado. Continua a não compreender, nem 
admitir emancipação que não tenha por base o reconhecimento do di
reito de propriedade dos senhores e a indenização. Mas, entendam-no 
bem; se exige a indenização não é porque a julgue devida pelo mesmo 
título porque o é com referência a qualquer outra propriedade de que 
se prive o legítimo dono. Não; a propriedade que recai sobre o 
escravo que tem por objeto o homem, não é idêntica a qualquer outra 
propriedade, mas limitada, sui generis, especial, não tem assento no 
direito natural mas tão-somente na lei escrita. Desde séculos que esta 
verdade foi reconhecida, e ainda ontem aqui repetiu-a o nobre 
Senador pelo Espírito Santo. Pura criação da lei, por virtude de 
certas conveniências a lei pode modificá-la, alterá-Ia, extingui-la mes
mo, se outras conveniências mais altas o reclamarem. A emancipação 
não equivale, como tem ouvido dizer-se, à desapropriação por utili
dade pública, que a lei constitucional não permite sem indenização 
correspondente, menos ainda é um esbulho, como se a têm qualifi
cado. Tudo isso é um erro crasso. Não é a desapropriação, porque a 
propriedade subtraída ao domínio privado não se transfere para o 
do Estado, ou é entregue ao uso e gozo públicos; a emancipação é a 
restituição do homem à posse de si mesmo. Não é tampouco o 
esbulho, porque este é a violação do direito alheio, e a emancipação, 
longe de violar o direito de quem quer que seja, restabelece-o, res
taura-o em favor de quem pertencia, pela lei natural e divína. A 
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indenização da propriedade escrava, portanto, não pode ser compa
rada, nem tem os mesmos fundamentos que a de qualquer outra 
propriedade. 

O orador a sustenta e sustentará por outras considerações, que há 
de expor em ocasião oportuna. Por enquanto basta-lhe explicar assim 
o seu pensamento. 

0 SR. JOÃO ALFREDO dá um aparte. 
O SR. AFONSO CELSO agradece ao nobre Senador por Pernambuco 

o seu aparte; ele oferece-lhe ensejo para justificar-se de uma argüição 
que como tantas outras, não sabe por que lhe fizeram. Escreveu-se 
que de escravagista convertera-se em abolicionista. Nunca foi nem 
uma nem outra coisa! Onde, quando e como assim revelou-se?! Pen
sava que o simples fato de ter sido membro obscuro do Gabinete de 
3 de agosto de 1866, ao qual cabe a glória não só de ter chamado 
oficialmente a atenção do País sobre esta magna questão ... 

O SR. FERNANDES DA CUNHA. Extemporaneamente. 
O SR. AFoNso CELSO. . . . se não de ter feito estudá-la e elaborar

se o projeto, anos depois consagrado na lei de 28 de setembro, que 
hoje faz a glória dos conservadores, pensava, repete que esse simples 
fato devia pô-lo a salvo do qualificativo de escravagista. Mas, o 
precedente é antigo, e por isso talvez está esquecido; citará, entre 
outros, um que é moderno, que pode mesmo dizer-se recente. Em 
1882 ainda a propaganda libertadora era insignificante, se é que 
existia; pelo menos seus ecos só chegavam fugitivos e amortecidos a 
esta casa. Regia os destinos do País um Gabinete, que merecia-lhe 
a maior dedicação, e cuja vida desejava o orador fosse fecunda e 
gloriosa, não só pela estima que votava e vota ao seu distinto Presi
dente, o Sr. Visconde de Paranaguá, como pelos laços ainda mais 
íntimos e caros que o ligam ao auxiliar que S. Ex<!- tinha na pasta 
da Guerra. Aqui vejo discutir os negócios da Agricultura o respectivo 
Ministro, também amigo do orador, que teve a honra de dirigir-lhe a 
palavra sobre vários assuntos, e entre eles o do elemento servil. O 
Senado vai ver, como se exprimiu nessa época em que não se cogitava 
de um Ministério presidido pelo Sr. Dantas, que tivesse por programa 
a emancipação, pois que o Sr. Dantas pouco depois recusou o poder, 
se o nobre Presidente fizer-lhe a fineza de mandar buscar os Anais 
de setembro do referido ano. 

Eis o que então dizia ao nobre ex-Ministro da Agricultura, na ses
são de 5 daquele mês. "Isto posto, terminará fazendo um último 
pedido ao nobre Ministro. O orador conhece seus hábitos de apli
cação e trabalho, pelo que está certo de que não irá S. Ex'!- descansar 
nas férias parlamentares, próximas a abrirem-se. Terá muito que fazer; 
muitas questões sérias e graves exigem o seu estudo e atenção; 
nenhuma porém, tão séria e grave como a relativa ao elemento servil. 
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Ninguém se iluda; já não há no mundo poder capaz de conter o 
movimento, que a esse respeito se manifesta e acelera-se por toda a 
parte, e que se não for bem encaminhado, pode tomar uma direção 
perigosa, arrastando tudo consigo para o desconhecido! Pede, por
tanto, ao nobre Ministro que não compareça perante o Parlamento, 
na próxima sessão legislativa, sem trazer-lhe o fruto de suas locubra
ções acerca de uma questão à qual é mister dar solução que, sem 
comprometer os altos interesses da Pátria, consulta as exigências da 
civilização e da humanidade!" 

Vê-se, portanto, que o orador guarda coerência perfeita nas opi
niões que ora expende. Reflete muito antes de pronunciar-se, e por 
isto é difícil que possam increpar-lhe com razão mudança de opiniões, 
o que aliás sói muito legitimamente acontecer a todo homem político. 
Justo como é, o nobre Senador pela Bahia há de concordar que com 
o mesmo direito com que inquiriu da opinião dos liberais, acerca do 
projeto do Governo o orador indague qual seja a dos conservadores 
sobre o mesmo assunto. Há nisto a maior conveniência. O nobre 
Senador pelo Paraná ontem disse, e com muita razão que a questão 
de emancipação devia ser resolvida por acordo de todos os partidos. 
Está com S. Ex;;t; mas para que esse acordo seja possível, é mister 
antes de tudo que as opiniões de todos sejam conhecidas. E tanto 
mais natural é desejar saber o que querem fazer os conservadores 
a esse respeito, quanto é certo que pela voz muito autorizada e com
petente do nobre Presidente do Senado já anunciou-se ao País que o 
partido de que é S. Ex;;t chefe emérito deve, quer e pode realizar 
a emancipação. Ê preciso pesar bem o valor desta frase: o Partido 
conservador não quer, nem deve somente resolver o problema mas 
pode fazê-lo, com vantagem e acerto. Portanto o nobre Sr. Barão de 
Cotegipe tem já concebido um projeto a esse respeito, projeto que 
merece o assentimento dos seus amigos, que está preparado e pronto 
para ser discutido e aprovado. Ao contrário S. Ex;;t, que sempre 
governa a palavra, não empregaria aquela expressão - pode fazer a 
emancipação; diria apenas -o partido quer e deve fazê-la. O nobre 
Senador só promete o que está em suas mãos realizar. Pois bem; 
qual é esse projeto, em que consiste, quais são as suas disposições, 
talvez preferíveis as que adotou o Governo? Não se articule contra 
esta pergunta, inspirada pelo desejo de ver realizado aquele patriótico 
acordo a que aludiu o nobre Senador pelo Paraná, a declinatória de 
que os nobres Senadores não são Governo, mas sim oposição. Porque 
ela não seria própria de tão ilustres estadistas. Os nobres Senadores 
são oposicionistas, é certo, mas aspiram o Governo, de que aliás são 
mais que muito dignos; devem, pois, dizer que princípios, que medi
das pretendem nele realizar, se o alcançarem, para que se acelere o 
movimento emancipador. Para homens do mérito de S. Ex;;t, de sua 
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autoridade e prestígio, só há um meio nobre e honroso de obter o 
Governo; é conquistarem-no da tribuna, ou da imprensa, em nome 
das idéias de que se constituírem instrumento. Só assim é o poder 
ambicionável para S. Ex.as; o silêncio é o segredo, o mistério, a es
curidão e nesse meio não se combinam planos de estadistas, urdem
se tramas de conspiradores! O nobre Presidente do Senado tem, pois, 
um projeto; não é pô-lo em dúvida. Qual é ele portanto? Cumpre 
que o País conheça-o. 

Desde que se o conheça, ficar-se-á desde logo sabendo também qual 
é o do nobre Senador por Pernambuco; porquanto S. Ex~ referindo
se às aludidas palavras do nobre Sr. Barão de Cotegipe, declara 
que falara o pontífice máximo, e nada tinha a acrescentar. A serem 
exatas, como não podem deixar de sê-lo, as revelações de um outro 
ornamento do Partido Conservador que merecidamente ocupa uma 
cadeira na Câmara temporária, o plano, o projeto do nobre Senador 
por Pernambuco é também o do novo Senador pelo Rio de Janeiro, 
o ilustrado Sr. Paulino de Sousa, visto que aquele nobre Deputado 
deu a grata notícia de que estava feita a união do Partido Conser
vador, acontecimento que todos devem aplaudir e louvar. Está, pois, 
obstruído o valo que por tantos anos separou, a respeito da questão 
servil, tão distintos conservadores; eles aproximaram-se, entenderam
se, estão de acordo, e ainda bem! Conseguintemente, efetuou-se uma 
notável conversão, o Partido emancipador ganhou um valente atleta. 
- o nobre Senador pelo Rio de Janeiro, outrora chefe da resis
tência ... 

O SR. PAULINO DE SousA. A minha opinião a esse respeito V. Ex~ 
a conhece, eu a expus em sua presença. 

O SR. AFoNso CELSO. Sente, então, verificar que iludiu-se; não há 
no seio do Partido Conservador a conformidade de vistas, a união que 
fora para acreditar a respeito da grande questão! Mas nesse caso, se 
continuam cindidos, se a dissidência não se apagou, como é que 
querem e sobretudo como é que podem resolver o problema mais 
facilmente que os liberais?! Eis aí um outro ponto, que convinha es
clarecer para bem de todos. Muita gente contentar-se-á· de saber o 
que esperariam realizar, para a rápida extinção do elemento servil, 
os três conspícuos colegas, cujos nomes foi obrigado a declinar, pois 
que S. Ex.ns foram solenemente reconhecidos a trindade mais gloriosa 
do Partido Conservador. Sem contestar a justiça da investidura, a que 
muita honra teria em aderir, o orador declara que não se satisfará 
com isso, antes procurará informar-se de como pensa uma outra 
trindade, a seu ver, igualmente gloriosa, no seio daquele partido, 
a dos nobres Senadores, que lhe ficam a cavaleiro (Apontando para 
a bancada superior) pela Bahia, pelo Paraná, e Rio de Janeiro. Para 
si, S. Ex~s são chefes tão preclaros como os demais, e pode-se dizer 
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mesmo de dois, que muito mais ativos e diligentes. Não é a voz dos 
nobres senadores, os Srs. Junqueira e Correia, que aqui se faz ouvir 
diariamente em defesa de seus amigos e da bandeira sob que militam? 
Seria, pois, uma injustiça e grande erro, não levar em conta a sua 
opinião, em tão melindroso assunto. Do muito ilustrado Sr. Teixeira 
Júnior, pode-se dizer que está separado do seu Partido, porque S. Ext!
mais de uma vez tem protestado achar-se desligado de todos os com
promissos partidários, não vendo mesmo salvação para o País dentro 
dos meios legais e só acreditando na ditadura bem intencionada e 
esclarecida como seria a do nobre Senador. Mas, quando se trata da 
emancipação, nenhuma palavra, nenhum juízo pode ser mais compe
tente do que o do nobre Senador. Representou S. Ext!- papel proemi
nente no grande movimento que produziu a lei de 28 de setembro. 
À sua iniciativa na Câmara dos Deputados deve-se a atitude que 
assumiu o Ministério de 7 de março; ninguém o ignora. Ê, pois, da 
maior utilidade saber-se o que quer e pensa o nobre Senador acerca 
da extinção da escravidão, tanto mais quanto consta que também 
elaborou um projeto adiantadíssimo. Venha a lume esse projeto, 
desvende-se o segredo sobre as opiniões dos Srs. Correia e Junqueira. 
Serão as mesmas dos nobres Srs. Barão de Cotegipe e João Alfredo? 
São diversas? Em que divergem? 

Bem se vê que é indispensável tirar-se tudo isto a limpo, sob pena 
de não ser possível realizar-se acordo que almeja o nobre Senador pelo 
Paraná. Permitam ao orador uma franqueza: no ponto a que chega
ram as coisas, não é possível que o Senado e o País se satisfaçam 
com as farsas vagas e dúbias do projeto de resposta à fala do trono, 
que está em discussão, e que segundo confessou o nobre Senador 
pela Bahia a tudo podem adaptar-se, ou por outra, tudo prometem 
e a nada obrigam. Ê mister que nós deixemos de tais retraimentos; 
as reservas acerca da questão que se ventila não traduziriam prudên · 
cia, nem sabedoria; traduziriam, sim, timidez, receio ou então ... 
impossibilidade de propor-se coisa melhor do que aquela que se 
impugna! 

O nobre Presidente do Conselho aludiu às dificuldades e emba
raços da posição em que se acha; o orador deve lembrar ao seu 
amigo que, involuntariamente, o projeto de resposta à fala do trono, 
redigido aliás por adversários, encerra o maior elogio, que S. Exl!
pudera esperar. Ali declara a comissão que o Governo, propondo-se 
a resolver a questão do elemento servil, conformou-se com os desejos 
de todos os brasileiros. 

Que maior glória pode ter um Governo do que realizar as aspi
rações de seus concidadãos?! A posição do nobre Presidente do 
Conselho tem espinhos, pungentes, é verdade; mas esses espinhos 
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podem converter-se em flores odoríferas e mais tarde nas bênçãos da 
posteridade!" 

Contrário à fórmula de alforriar os sexagenários sem indenização 
quer em dinheiro, quer em serviços, Teixeira Júnior, na sessão de 26 
de março, assim concluía sua manifestação hostil ao projeto Dantas: 
"Nutro o mais sincero desejo de que o atual Ministério ou qualquer 
outro, embora saído desta situação política, possa resolver essa ques~ 
tão, assumindo a árdua responsabilidade de sua solução. É tão cheia 
de espinhos e perigosa que não hesito em declarar que não ambiciono 
essa glória para os meus correligionários; se o partido liberal pode 
obtê-la, que a obtenha para felicidade de todos nós. 

Nem descubro o motivo por que pede-se a opinião do Partido Con~ 
servador até mesmo antes de ter a Câmara eletiva respondido à 
consulta para que foi convocada. Talvez que essa impaciência possa 
ser explicada pelo mesmo motivo por que eu espero a opinião daquela 
Câmara: querem que se partilhe previamente a responsabilidade da 
opinião do Governo. Pela minha parte, sem fazer-se carga de repetir 
as objeções aduzidas pelos ilustrados Senadores que me precederam 
e nomeadamente as demonstradas pelos nobres Senadores pelo Espí
rito Santo e por Minas, declaro que o projeto do Governo, tal qual 
se acha formulado, não terá a minha aprovação, porque é deficiente 
e manifestamente improcedente, desde que pretende decretar a liber
tação forçada sem indenização, porque liberta os escravos de 60 
anos, sem atender aos outros, porque perturba inutilmente as relações 
existentes entre os escravos e os senhores, porque finalmente as suas 
disposições não têm o caráter de permanência que deve ter a solução 
desta questão. 

(Há vários apartes.) 
Prefiro adotar providências que compreendam todos os escravos, 

como são muitas das indicadas pelo nobre Senador pelo Espírito 
Santo; e para tornar mais clara minha opinião, declaro que me acho 
mais próximo do projeto anunciado por aquele ilustrado Senador 
do que do apresentado pelo Governo. 

Fazer leis com a convicção de que não satisfazem aos reclamos da 
opinião não é somente uma tarefa inglória é ainda pior; porque a 
alimentar esperanças tão falazes quão perniciosas para os legítimos 
interesses que devemos garantir. O projeto do governo, portanto, se 
não é um horror, como demonstrou o nobre Senador pelo Espírito 
Santo, é manifestamente deficiente, incompleto e perigoso, como o 
qualificou o nobre Senador por Minas, e por isso é inaceitável. 

Ê esta a minha opinião." 
Rebatendo-lhe o bombardeio raso, eis a réplica, imediata, de 

Afonso Celso: 
"Sr. Presidente, como o nobre Senador pelo Rio de Janeiro, que 

acaba de sentar-se, os que depois de mim empenharam-se no debate, 
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dignaram-se de tomar em consideração as ligeiras observações que 
fiz relativamente ao projeto sobre o estado servil, submetido à outra 
Câmara. Faltaria, pois, aos deveres da mais trivial cortesia se não 
usasse novamente da palavra para corresponder a tamanha amabili
dade e distinção. Recordemos os antecedentes. O nobre Senador pelo 
Paraná, discutindo o adiamento do projeto de resposta à fala do 
trono ponderou que a questão de extinção do elemento servil é . tão 
melindrosa, que só por acordo dos Partidos poderá ser conveniente
mente resolvida. Após S. Exª", o nobre Senador pela Bahia, estranhan
do que os Senadores liberais não se pronunciassem sobre o mencio
nado projeto, convidou-os a romperem o silêncio. Ocupando em segui
da a tribuna, para satisfazer ao meu nobre amigo Sr. Presidente do 
Conselho que sentia-se fatigado, externei acerca desse projeto o meu 
pensamento individual, e como julgasse muito judiciosa a opinião do 
nobre Senador pelo Paraná, por minha vez pedi aos nobres Sena
dores, membros influentes do Partido Conservador, que servissem-se 
declarar o que estavam dispostos a fazer ou conceder acerca do 
assunto - condição essencial, como é óbvio, para a possibilidade do 
aludido acordo. 

Contestou-se-me o direito de assim provocar os honrados colegas 
a quebrarem o seu mutismo e disse-se que eu pretendia acareá-los. 
Reclamei desde logo contra a palavra acarear, empregada por dois 
nobres Senadores, mas refletindo, compreendi a razão por que S. 
Ex."s dela usavam. Acarear, ensinam os lexicógrafos, é pôr duas ou 
mais pessoas cujos depoimentos não concordam em presença uma das 
outras, para que discutam entre si, a fim de chegar-se melhor ao 
descobrimento da verdade. Ora, Sr. Presidente, ignorando eu a opi
nião dos nobres Senadores acerca do projeto de emancipação apre
sentado pelo Governo, tanto que pedia-lhes que a revelassem e con
seguintemente não sabendo se eram divergentes, claro é que não 
podia ter em vista acareá-los, pô-los em confronto. Mas ex abundantia 
cordis os loquitur; os nobres Senadores não estavam no mesmo caso; 
cada um deles tinha consciência da própria opinião e conhecia a dos 
seus correligionários, e prevendo que se as trouxessem a lume, paten
teariam a mais profunda discordância entre si, como os fatos da 
sessão de hoje vieram demonstrar, usaram involuntariamente, ex 
abundantia cordis, da expressão apropriada - acareação. 

Queiram acreditar; não foi esse o meu intuito (depois direi qual 
foi), ainda que aplauda o resultado, pois considero um serviço à 
causa pública a direção que com o meu apelo consegui dar ao debate 
da resposta à fala do trono. 

O SR. DANTAS (Presidente do Conselho). Apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO. Apreciemos, Sr. Presidente, os motivos do 

reparo que causou aos honrados colegas esse apelo ao qual aliás 
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corresponderam com tanta gentileza. O nobre Senador pelo Rio de 
Janeiro, o Sr. Paulino de Sousa, que na sua brilhante estréia justi
ficou as esperanças dos que aguardavam a confirmação, neste recinto, 
das gloriosas tradições que recorda seu ilustre nome, foi um dos que 
participaram daquela estranheza. 

O SR. PAULINO DE SousA. Pelo contrário; obedeci logo. 
O SR. AFONSO CELSO. Mas V. Ex~ declarou que tomava a palavra 

por deferência pessoal, o que muito agradeço. Releve-me, todavia, 
dizer-lhe que não foi tanto por deferência pessoal, não merecida, 
como pela alta consciência que tem das exigências da posição de chefe 
de partido e representante da Nação. 

V. Ex~ reconheceu que não podia escusar-se a manifestar sua 
opinião sobre uma questão de atualidade, que agita todos os espíritos 
e urge ser resolvida quando lhe era pedida em nome do interesse 
público. Onde se viu - é a pergunta que decorre das observações 
do nobre Senador -, onde se viu ser a oposição interpelada sobre 
planos de Governo, sobre aquilo que entenda realizar, se assumir 
a direção dos negócios públicos?! 

Sr. Presidente, eu não trato por ora de saber se já isso se viu 
algures, o que digo é que deve ver-se em todos os Países de Governo 
representativo de discussão livre, em todos os Países onde a opinião 
valha pelo seu merecimento e aceitação que encontre da parte da 
maioria da Nação; digo e repito, que isso deve ver-se onde quer que 
as opiniões aspirem ao poder pelos meios regulares, isto é, mostrando 
a excelência de suas doutrinas, a superioridade de seus planos relati
vamente aos do Governo; onde quer que as oposições compreendam 
que sua missão é simplesmente combater e derrubar Ministérios, mas 
doutrinar e convencer, angariar prosélitos e impor-se pelo prestígio 
da verdade, da razão e da justiça. 

O nobre Senador pelo Paraná, para imputar ao nobre Presidente 
do Conselho a responsabilidade dos embaraços financeiros com que 
lutam o Império e as Províncias e de cuja remoção entende não ter 
cogitado, pediu à clínica médica uma inspiração. S. Ex~ disse: -Não 
se justificaria o facultativo que, chamado a ver um enfermo, deixasse 
de aplicar-lhe remédios, por julgar a moléstia mortal. Pàra mostrar 
a improcedência da doutrina, que atribui à oposição a missão única 
de criticar, sem que seja obrigada a aconselhar o que parecer-lhe 
melhor, procurarei um símile na mesma ordem de idéias. Julgam os 
nobres Senadores que cumprirá seu dever o médico que em confe
rência se limitar a discordar do diagnóstico e da terapêutica aplicada 
pelo assistente, sem indicar o que lhe parecer mais eficaz? Seguramente 
não. Pois é o caso: aqui os oposicionistas são também legisladores, 
e nessa qualidade, como aos médicos, a todos incumbe lembrar os 
meios que julguem mais acertados para debelar os males sociais, 
satisfazendo às necessidades públicas. 
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Sr. Presidente, o nobre Senador procurou provar que a oposição 
não deve reputar-se obrigada a revelar seus planos com exemplos da 
história parlamentar da Inglaterra, em que figuram os Fax, os Pal
merston e os Beasconfield e, abundando no mesmo pensamento, 
hoje citou-nos um outro precedente, de Peel, o nobre Senador por 
Pernambuco. Respondo aos nobres Senadores que, no tocante a Fox 
e seus contemporâneos, esse exemplo tem o defeito de pertencerem 
à história parlamentar antiga daquele País, são de uma época sem 
dúvida gloriosa, em que travaram-se grandes e brilhantes lutas, com 
as quais lucrou imensamente o sistema representativo, mas época de 
formação dos bons princípios, das boas práticas por que ele se rege, 
e hoje aí dominam. Os estilos parlamentares da Inglaterra moderna, 
religiosamente observados, não são os que vigoravam naquele tempo. 
Os oposicionistas ingleses não se limitam a censurar e impugnar as 
medidas, ou propostas do Governo; a uma idéia, eles contrapõem 
outra, a um projeto, o seu, e os desenvolvem, justificam e discutem, 
não só no Parlamento, como na imprensa, nas festas do trabalho, 
como nas de pura recreação ou gozo, nos clubes, nos meetings, por 
toda a parte onde podem conquistar adesões. 

Ê assim, é agitando a opinião, dirigindo-a e dominando-a pela pa
lavra e ensinamento, que eles conseguem resolver todos os grandes 
problemas, vencem eleições, constituem maiorias e alcançam o poder 
cheios de força e prestígio. O próprio Beasconfield, como Cobden, 
como Gladstone e outros, mais de uma vez serviram-se desses meios 
com imenso proveito da causa que advogavam. Se tiveram o proce
dimento e proferiram as palavras que os nobres Senadores assina
laram é que circunstâncias especialíssimas para isso atuaram. A regra 
geral, a regra sã, absolutamente conforme à índole do sistema repre
sentativo é a que apontei. 

O SR. DANTAS (Presidente do Conselho). Apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO. Aos precedentes indicados pelos nobres Se

nadores eu oporei outros posteriores. Em 1867, era chefe do governo 
o mesmo Beasconfield, então M. Disraeli, e apresentou um projeto 
de reforma eleitoral. Gladstone e seus amigos políticos a cada uma 
das idéias capitais do Governo apresentaram emendas também ca
pitais. Foram quase todas aceitas pela Câmara dos Comuns, o que 
obrigou o Governo a aceder a elas, e só desse modo se pode obter 
aquela reforma. Na seguinte sessão Gladstone entendendo ser tempo 
de governar o seu partido, apresentou as chamadas resolutions para 
a emancipação da Igreja da Irlanda que foram combatidas por Disraeli 
e deram causa à dissolução da Câmara. A eleição trouxe maioria 
aos liberais, que no Governo realizaram a sua idéia. 

Demais, Sr. Presidente, eu não pedi aos nobres Senadores planos 
de Governo; não quis saber a marcha que pretendem dar à admi-
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nistração pública; pedi apenas que nos dissessem e ao País como 
entendem resolver uma questão para cuja solução declaram-se pre
parados, e a qual mostram-se desejosos de pôr termo ... 

O SR. JoÃo ALFREDO. O desejo é seu. 
O SR. AFONSO CELSO. De V. Ex::t também, como disse não há 

muitos momentos. 
O SR. DANTAS (Presidente do Conselho). Quem quer, deseja. 
(Há outros apartes.) 
O SR. AFoNso CELSO. Mas, Sr. Presidente, mesmo sobre essa ques

tão determinada, que aqui reuniu-nos fora do tempo ordinário das 
nossas sessões e em cuja urgência todos reconhecem, eu não pedi aos 
nobres Senadores um projeto formal. Contentava-me com idéias 
gerais, como as bases do plano, que todos acreditavam existir nos 
conselhos do Partido Conservador desde que foi proferido o famoso, 
quero, devo e posso de V. Ex~. Era quanto bastava para esclareci
mento do País, e seria até inconveniente pretender mais, como judi
ciosamente ponderou o nobre Senador pelo Rio de Janeiro, o Sr. 
Teixeira Júnior, desde que a respeito de emancipação já a Câmara 
temporária tem jurisdição preventa. Conhecidas essas bases, patentes 
esses traços gerais, muito se conseguiria para o fim que se propõe o 
Governo, porque ficaríamos todos sabendo o que não encontraria 
resistência da parte dos nobres Senadores. 

Pois não era isso razoável, vantajoso para a causa pública? Não 
tentei, portanto, inaugurar uma prática inconveniente, inaceitável; ao 
contrário muito profícua, muito útil para o País. E de que o é, deram 
pleno testemunho os nobres Senadores que hoje vieram à tribuna, 
para fazer as declarações que ouvimos, um, o nobre Senador por Per
nambuco, dizendo que julga oportuno desenvolver a lei de 28 de 
setembro, e o sentido, ainda que em termos por demais vagos, do 
desenvolvimento que lhe deve ser dado para acelerar o movimento 
emancipador, e o outro, o nobre Senador pela Província do Rio de 
Janeiro, exprimindo o juízo que já manifestara no Conselho de Estado, 
de que essa lei não corresponde às aspirações nacionais, e· acrescen
tando, com toda a franqueza, que hoje quer mais, muito mais do que 
então supunha necessário, para livrar o País do grande mal da escra
vidão, sem grandes abalos, e respeitado sempre o direito de pro
priedade. 

Sr. Presidente, se os nobres Senadores, a quem acabei de referir-me, 
até certo ponto contentaram-me o mesmo sinto não poder dizer dos 
nossos ilustrados colegas pelo Amazonas e Rio de Janeiro, o hon
rado Sr. Paulino de Sousa. O meu amigo o nobre Senador pelo Ama
zonas, que aliás não se mostrou infenso à causa da emancipação, e 
nem podia sê-lo, espírito tão culto, disse em um tópico do seu impor-
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tante discurso que ignorava o que pretendia fazer o seu Partido nesta 
questão. 

Isto encheu-me de pasmo, e inquiri de mim mesmo, como seria 
possível ignorar o nobre Senador, correligionário tão distinto e tão 
autorizado, o que porventura houvesse deliberado o seu partido acerca 
de qualquer assunto, mormente da gravidade e importância do de que 
tratamos. Mas a outro trecho o nobre Senador fez uma revelação, 
que, contrariando a primeira, ainda mais admirou-me. Sinto não ter 
trazido o discurso de S. Ex~ para repetir as suas próprias palavras; 
mas espero reproduzi-las fielmente. Do que expunha então o nobre 
Senador e dos apartes que se trocaram eu concluí e disse-o também 
em aparte: o que é certo é que não há nada assentado. Referia-me ao 
projeto que supunha ter formulado o nobre Presidente do Senado. 
O meu honrado amigo retorquiu-me: há mais do que V. ExrJ pensa. 
Mais do que penso, Sr. Presidente, isto é alguma coisa mais do que 
um projeto. O que será? Aqui há mistério, que convinha esclarecer; 
mas o nobre Senador não quer fazê-lo, e eu não posso senão 
resignar-me. 

O nobre Senador pelo Rio de Janeiro também deixou-me inteira
mente confuso com as opiniões que manifestou. S. Ex~ começou 
definindo a índole e tendências do Partido Conservador, por meio de 
uma imagem. Eu conhecia, Sr. Presidente, várias imagens com que 
oradores e publicistas têm procurado exprimir em que consistem os 
dois grandes partidos, que, mais ou menos modificados, encontram
se em toda a sociedade organizada; conhecia a distinção um tanto 
metafísica do grande escritor Spencer, que diz representar o Partido 
Conservador a cooperação obrigatória e o Liberal a cooperação vo
luntária do Estado no que pertence à esfera de ação individual do 
cidadão; conhecia a bela metáfora náutica de Macaulay, segundo a 
qual o Partido Liberal representa as velas que impelem o navio e o 
Conservador o lastro que lhe dá equilíbrio e estabilidade ... 

O SR. JoÃo ALFREDO. O lastro que não deixa soçobrar, e dá segu
rança. 

O SR. AFONSO CELSO. Sim; mas as velas conduzem o navio ao 
porto de salvação. Como ia dizendo, conhecia uma comparação 
astronômica (feita por um talentoso Deputado provincial da minha 
terra), dos dois Partidos com as duas grandes leis que regem o uni
verso, a força centrífuga e a centrípeta, e outra do mesmo autor, 
creio, tirada da viação acelerada, figurando o Partido Liberal a loco
motiva que devora o espaço e o Conservador os trilhos sobre que ela 
desliza rápida, mas suavemente (Riso); conheço agora a comparação 
bucólica do nobre Senador quanto ao seu Partido, representado por 
uma junta de bois, presa ao recavém do carro para entorpecer-lhe o 
já pesado movimento! (Riso). 
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Não tenho competência para julgar da propriedade desta figura, 
mas suponho poder afirmar que não agrada a muitos conservadores 
conspícuos e mesmo que se alguns dos maiores vultos do Partido 
pudessem levantar-se dos túmulos em que jazem, viriam reclamar 
contra a doutrina que assim expendeu o nobre Senador ... 

O SR. PAULINO DE SousA. Não é doutrina; foi uma imagem. 
O SR. AFONSO CELSO. Com certeza, Sr. Presidente, reclamaria 

Vasconcelos, a maior cabeça de estadista que este País tem produ
zido, e o fundador do Partido; reclamaria Paraná, que da sua cadeira 
de Ministro na Câmara dos Deputados afirmou não haver conser
vação sem progresso, progresso sem melhoramento, nem partido polí
tico estacionário; reclamariam Euzébio, Uruguai e tantos outros, que 
sob certos pontos de vista guiaram o seu Partido e o País no caminho 
do progresso, abolindo o tráfico, iniciando os caminhos de ferro e a 
navegação fluvial, realizando a eleição direta, mostrando em uma 
palavra, por fatos irrecusáveis e importantes, que o Partido Conser
vador também tem iniciativa e previsão, não se limitando à reação ou 
à resistência. 

Seguramente o papel que a referida imagem destinaria ao Partido 
Conservador, ao menos relativamente à questão do elemento servil, 
não pode ser aceito aqui no Senado, nem pelo nobre Senador do 
Paraná, que no seu discurso disse pensar como eu, o que muito me 
desvanece, nem pelo nobre Senador da Bahia, colaborador da lei de 
28 de setembro, nem pelos nobres Senadores do Rio de Janeiro e 
Pernambuco, que pronunciaram-se inda há pouco nos termos que 
todos ouvimos, nem por V. Ex~ mesmo, Sr. Presidente, apesar de 
afirmar o nobre Senador que a paternidade da metáfora lhe pertence 
(Riso). 

Eu fazia parte da Câmara dos Deputados quando V. Exi;t usou 
daquele trapo mas em sentido diverso como verifiquei nos Anais. O 
que V. Ex~ disse foi que, às vezes, em política é necessário imitar o 
lavrador, que, ao descer uma ladeira, põe uma junta de bois atrás do 
carro para que não se precipite; e assim é realmente. 

O SR. PAULINO DE SousA. É exatamente o que eu disse. 
O SR. AFONSO CELSO. Ora, o expediente de ocasião, o que só 

algumas vezes convém ser empregado, não pode definir um partido 
político, caracterizar a sua missão. O eloqüente discurso do nobre 
Senador, que ouvi e li com a maior atenção, Sr. Presidente, não me 
esclareceu sobre a atitude de S. Exi;t na magna questãó que temos de 
decidir; eu o tenho por uma charada de custosa decifração! S. Exl';l 
afirmou que a lei de 28 de setembro de 1871 resolveu por uma vez 
a questão do elemento servil! Conseguintemente, em seu ilustrado 
conceito nada resta a fazer-se a tal respeito. Entretanto, acrescentou 
que o quero, posso e devo de V. Ex~, Sr. Presidente, outra coisa não 
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significava senão que V. Ex~ assumisse a responsabilidade do gover
no, não adotaria plano dissonante dessa lei. Ora, se a lei de 28 de 
setembro já resolveu a questão, V. Ex~ não teria que adotar plano 
nenhum e nem empregaria aquela frase, antes diria - o Partido 
Conservador resolveu já a questão do elemento servil. 

Isto parece claro. 
Da afirmativa do nobre Senador de que a lei de 28 de setembro 

resolveu o problema, e de que, fora do seu plano, não há solução 
possível, sem desorganização do trabalho agrícola e sem atentado 
contra o direito de propriedade, conclui-se que S. Ex~ nenhuma 
concessão mais fará. Mas, o nobre Senador ainda acrescentou que 
não contestava poderem, no ponto a que chegaram as coisas, razões 
de alta prudência, que interessam à paz pública e à serenidade dos 
espíritos aconselhar que se dê mais cedo como concessão o que de
pois poderia caber à vitória. Disse ainda mais, que não tinha motivo 
para recusar o exame e a possibilidade de aceitação de qualquer 
plano de emancipação, oposto em suas bases nos intuitos perniciosos 
do gabinete atual. Daqui infere-se que a intransigência do nobre Sena
dor não é absoluta: que hipótese haverá em que faça alguma con
cessão ao movimento emancipador. Que hipótese será essa? Até onde 
irão as concessões? Por incapacidade minha, indubitavelmente, tudo 
isto afigura-se-me obscuro, incompreensível. Não sei o que ajuizar. 
E perdoe-me o distinto Senador dizer-lhe que seria da maior vanta
gem tornar bem claro o seu pensamento; isso concorrera para me
lhor solução da questão, que é o que todos desejamos. 

Não se leve, Sr. Presidente à conta de curiosidade, imper
tinente ... 

O SR. BARÃO DE MAMORÉ. Acho apenas que a curiosidade de 
V. Ex~ é precoce. 

O SR. AFONSO CELSO. Precoce! Quando todos concordam em que é 
urgente resolver a questão, e aqui achamo-nos para isso! Não se 
atribua, dizia eu a minha insistência à curiosidade malévola de ad
versário político que deseje criar dificuldades; não! Não somos nós 
liberais os únicos a quem causam apreensões o silêncio, as reservas 
e retraimentos, ou as respostas anfibológicas, dúbias, suscetíveis de 
serem interpretadas em sentido oposto, e que fazem recordar as dos 
oráculos antigos: Aio Te, Eacida, Romanos vincere posse!* Os pró
prios conservadores mostram-se descontentes e incomodados com 
o mutismo que até hoje guardavam alguns colegas nossos. Para pro-

* A "anfibologia" resulta do fato de, tratando-se das chamadas "orações de 
acusativo com infinito", o sujeito de VINCERE tanto pode ser TE, como RoMA
NOs, autorizando duas traduções opostas: "DIGo QUE Tu PoDES VENCER os 
RoMANos" ou "DIGo QUE os ROMANOS PoDEM VENCER-TE", 
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va disto, Sr. Presidente, lerei um trecho do que diz um jornal conser
vador do Recife, a Tribuna, que é muito bem redigido (Apartes). 
É órgão importante do Partido, creio eu ... 

O SR. FRANCO DE SÁ (Ministro do Império). Ao menos é um 
jornal que já existe há anos. 

O SR. BARROS BARRETO. Está muito governista. 
O SR. AFONSO CELSO. Se não é jornal conservador não leio ... 
O SR. BARROS BARRETO. Tanto assim que elogia sempre o Go-

verno. 
(Há outros apartes.) 
O SR. PRESIDENTE. Atenção! 
O SR. AFoNso CELSO. Eu não conheço bem a política interna de 

Pernambuco, mas suponho que esta folha é séria e discute as ques
tões com o talento e elevação que se notam neste artigo. Não lerei 
todo para não consmir muito tempo: só alguns trechos. "No Parla
mento só se tem visto por parte dos chefes conservadores a resistên
cia obstinada de uns e o silêncio com que os outros aprovam essa 
resistência. Fora do Parlamento somente o Sr. Cotegipe avançou 
o seu notável - "quero, devo e posso" -; o Sr. João Alfredo 
apenas nessa ocasião congratulou-se com o preclaro chefe da grei, 
mas também não adiantou idéia, não disse como e por que meios 
quer a reforma, nem até que ponto acompanha o Sr. Cotegipe, ou 
se vai além dele, como há quem suponha. 

A imprensa dos chefes conservadores tem seguido prudentemente 
a discreta reserva de seus pro-homens, como ela os chama; conten
ta-se com dizer que não é escravocrata, combatendo tudo que se faz 
ou que se pretende fazer sobre a questão servil, publica seus anúncios 
de escravos fugidos e adotando como que envergonhada desta misé
ria, um alvar eufemismo a escravos seduzidos, vai seu caminho de 
auxiliar os "capitães de campo" - E é singular uma aversão tão 
grata à franqueza e à manifestação das idéias, pelas quais essa im
prensa pretende estar se batendo! Um espesso e pesadíssimo véu cobre 
o programa emancipador dos conservadores que se afastam do Sr. 
Paulino e repetem o projeto Dantas. É uma curiosa política de trevas 
e mistério. 

"Sempre nos pareceu que neste momentoso assunto fora preciso 
proceder com franqueza e hombridade; ele não suporta subterfúgios 
e meias palavras. O Partido Conservador não é imobilista, não é es
.::ravocrata e seus chefes devem dizer o que pretendem; os tempos 
não comportam mais essas pequenas espertezas com que porventura 
outrora se podia fazer política. Salvo o respeito à alta capacidade e 
tino político dos que dirigem o grande e patriótico Partido Conser
vador, releve-se-nos declarar que muito errado nos parece tem eles 
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ido nesta questão, e que cumpria a oposição conservadora abraçá-la 
com entusiasmo e pugnar por ela com esforço e energia. 

"A opinião pública achar-se-ia então com os conservadores e eles 
não estariam hoje a pretender conquistar o poder com palavras si
bilinas e sem se legitimarem pela defesa de medidas apropriadas a 
solver a questão que é hoje uma preocupação nacional, e para cuja 
solução se pode dizer que o Partido Conservador tem jurisdição pre
venta." 

O SR. JoÃo ALFREDO. V. ExSL pode dizer qual foi o inglês que 
transcreveu este artigo? 

O SR. AFONSO CELSO. Não foi inglês; mas brasileiro. Transcre
veu-o a Gazeta de Noticias. 

O SR. FERNANDES DA CUNHA. Pregou contra o direito de pro
priedade. 

O SR. AFONSO CELSO. Está me parecendo que os conservadores 
da Tribuna não gozam das boas graças dos nobres Senadores. 

O SR. JoÃo ALFREDO. São opiniões mais adiantadas no seio de 
um partido. 

O SR. AFoNso CELSO. Eu pensei que eram dos melhores auxiliares 
do nobre Senador. Em todo o caso exprimem uma opinião digna 
de apreço, e que não podia resignar-se ao silêncio dos nobres Se
nadores em tão melindroso assunto. 

Sr. Presidente, as discussões aqui devem ter um resultado imedia
to da utilidade prática porque esta Casa não pode ser arena de 
torneios oratórios, e sim oficina de trabalho em que colaboram os 
servidores do País mais experimentados. Eu visava um resultado des
sa ordem quando interpelei os nobres Senadores e creio que o con-
segui, mesmo além do que esperava. · 

Em primeiro lugar está verificado que a respeito da importantíssi
ma questão, que determinou a dissolução da Câmara temporária, e 
a convocação extraordinária da assembléia-geral legislativa, não há 
acordo entre os membros mais proeminentes do Partido Conserva
dor nem idéias definitivamente assentadas. Se alguns como os que 
hoje se pronunciaram não se contentam já com a lei de 28 de se
tembro e vão muito além, como o ilustrado Sr. Teixeira Júnior, 
embora não digam francamente o que querem, outros não admi
tem um passo adiante como o não menos ilustrado colega pela 
Província do Rio de Janeiro. Mas este nobre Senador representa 
uma legião, representa, senão toda, grande parte da numerosa falange, 
que tem assento na Câmara dos Srs. Deputados, onde se conclui que 
se os conservadores tivessem de resolver a questão como governo, ve
ríamos reproduzir-se a cisão de 1871, porventura mais profunda, o 
que seria para lamentar-se. Em segundo lugar, é fora de dúvida que 
o projeto em discussão na Câmara pode aqui contar com o ·apoio de 
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alguns membros importantes desse partido, e conseguintemente tam
bém naquela casa, se sofrer algumas modificações. Se meu parti
cular amigo, o nobre Presidente do Conselho, a elas anuir, a lei 
passará sem dificuldades, e com vantagem do País ... 

O SR. JoÃo ALFREDO. O Sr. Presidente do Conselho não quer. 
O SR. AFoNso CELSO. Deve querer, permita-me que lho diga, e 

espero que quererá. 
O SR. DANTAS (Presidente do Conselho). Deixem o projeto apre

sentar-se em discussão. 
O SR. AFONSO CELSO. O que o nobre Presidente do Conselho não 

pode querer é que a emancipação se opere em menor escala do que 
planejou-a no seu projeto, porque voltaria atrás; mas se for possível, 
como acredito, uma outra combinação que, sem grande sacrifício para 
o País, seja mais profícua para aquele resultado, e ao mesmo tempo 
supere as resistências que vai encontrando, não só pode, mas deve 
ceder. A causa a que S. Ex<.t votou-se é a da emancipação, e não 
a do projeto, simples meio que imaginou para realizá-la; se, pois, 
puder consegui-lo por outro lado, mais facilmente e em maior escala, 
por que insistir? Seria prejudicar a idéia por amor à forma. Apre
ciando o procedimento do político inglês a que já aludi, Beacons· 
field, um publicista distinto, G. Valbert, escreveu que ele um dia 
inquiriu de si mesmo: - o que deve fazer um homem de Estado 
relativamente às suas opiniões? E respondeu: deve preocupar-se pouco 
delas e não promover senão o que for útil ao seu país, e conforme 
ao espírito do tempo. Ele fez, observa o mesmo escritor, a educação 
do seu partido e obteve sua adesão para as idéias que lhe são caras, 
mas, não exige demais, e nunca distende a corda ao ponto de romper
se; sabe fazer sacrifícios oportunos não só aos seus amigos, como aos 
inimigos (Há vários apartes). 

O SR. DANTAS (Presidente do Conselho). Tudo isto confirma a 
necessidade de entrarmos na discussão do projeto. 

O SR. AFONSO CELSO. Desde que é possível, como parece, chegar
se a um acordo sobre tão importante assunto, convém que ele se 
realize, nos termos em que pode e deve ser feito. Está bem enten
dido de que a natureza é esse acordo; é o que se realizar na tri
buna, em discussão ampla e larga coram populo, em presença dos 
nossos comitentes que são os nossos fiscais e os juízes do nosso 
procedimento. Outra coisa não quer o nobre Senador pelo Paraná, 
nem ninguém; S. Ex'.í não aludia a conciliábulos, ou conferências, 
mas ao resultado do confronto das idéias e sua aproximação pelo 
debate, à vista e face de todos. O mais seria inconveniente, e quanto 
a um Ministério de fusão de que falou aqui um nobre Senador por 
São Paulo, é uma idéia a meu ver inadmissível, impolítica, desorga
nizadora, e que demais seria, na prática, absolutamente ineficaz. 
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O SR. JUNQUEIRA. Não é bom ir condenando logo. 
O SR. AFoNso CELSO. Condeno absolutamente. Não concebo Mi

nis:ério de fusão fora do caso de salvação pública e isso mesmo de 
duração efêmera. Felizmente, por muito difícil que seja a questão de 
extinção do elemento servil, não chega àquela altura. Se, pois, repito, 
é possível modificar o projeto de modo a conciliar o maior número 
de opiniões e conseguir, em favor da causa da emancipação, mais 
do que poderá produzir o que foi apresentado na Câmara dos Depu
tados, o nobre Presidente do Conselho realizará os seus elevados 
intuitos e praticará mais um ato de verdadeiro patriotismo, aceitando 
as modificações. 

(Há vários apartes.) 
É o nobre Presidente do Conselho o estadista que está mais no 

caso de realizar a reforma; qualquer outro que o sucedesse encon
traria, talvez, maiores dificuldades. Esta é a minha convicção. 

Sr. Presidente, o Senado desculpar-me-á o pouco nexo com que vou 
tratando de diversos pontos; não trouxe apontamentos, e nem os to
mei quando falaram os nobres Senadores por Pernambuco e Rio de 
Janeiro. Dou ao meu discurso a ordem em que as idéias me vão 
ocorrendo. 

O nobre Senador declarou, Sr. Presidente, que uma das razões por 
que julgava inadmissível na atualidade, qualquer idéia mais adianta
da acerca da emancipação, fora por mim aduzida, quando dei expli
cações acerca da ordem para ir a São Cristóvão por ocasião de 
organizar-se o atual Ministério. S. Ex~ reproduziu as minhas palavras, 
que são as seguintes: "Acredito, e reverentemente manifestei-o a 
S. M. o Imperador, que a aceleração do movimento emancipador, 
assim como outras medidas da maior importância para o futuro do 
País prendem-se ao melhoramento da situação financeira, que a todos 
deve causar sérias apreensões. Com o orçamento em desequilíbrio, 
com os déficits a acumularem-se de ano para ano e diante da even
tualidade muito provável do decrescimento de algumas verbas de 
receita, não compreendo que outra coisa seja razoável pretender ou 
tentar, antes de procurar-se compensar este decrescimento pela ex
ploração de novas fontes de renda, etc.". 

O nobre Senador depois perguntou: - Terão melhorado de então 
para hoje as finanças do Brasil? 

Já se vê V. Ex~, Sr. Presidente, que não se pode mais delicada
mente argüir alguém de contraditório, incoerente e versátil. .. 

O SR. PAULINO DE SousA. Não era essa a minha intenção. 
O SR. AFoNso CELSO. Sr. Presidente, eu poderia responder ao 

nobre Senador por dois modos, sem receio de contestação plausível. 
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Poderia justificar-me, repetindo o que disse no Parlamento do seu 
país, o grande orador espanhol - Castellar: "acusai-me de inconse
qüência, eu não me defenderei. Tenho porventura o direito de pre
ferir a minha reputação de coerência ao bem do meu País?". Poderia 
ainda ponderar ao nobre Senador, que as palavras reproduzidas por 
S. Ex<.t foram por mim proferidas há quase um ano, que nesse inter
valo deram-se fatos importantíssimos; poderia lembrar-lhe que depois 
delas organizou-se um Ministério que adotou como programa a abo
lição do elemento servil, e formulou para pô-lo em prática um pro
jeto; que por causa desse projeto originou-se um conflito entre o 
Poder Executivo e a Câmara temporária, conflito que outro poder 
público resolveu contra a Câmara com recurso para a Nação, sole
nemente convocada para decidi-lo afinal; que a Nação pronunciou
se e só resta lavrar e publicar-se a sua decisão; poderia recordar 
a S. Ex<.t que nesse intervalo a idéia emancipadora ganhou terreno, 
propagou-se e fortaleceu-se tanto, que não há quem desconheça a 
urgência de torná-la efetiva por meio de medidas eficazes, decisivas 
e terminantes. Ora, todos estes acontecimentos são bastante graves, 
e têm suficiente alcance para modificarem qualquer opinião. O nobre 
Senador sabe, e até reconheceu-se sujeito a essa contingência, 
quando disse que talvez se visse obrigado a dar como concessão o 
que depois caberia à vitória, o nobre Senador sabe, que circunstâncias 
há em que o homem mais aferrado às suas convicções vê-se obrigado 
a inspirar-se em outros motivos de ordem superior. O próprio cam
ponês da sua metáfora, que prende ao recavém do carro a junta de 
escora, se vir desencadear-se a tempestade que pode transformar a 
ladeira em catadupa, passá-la-á para a guia, e, podendo, jungirá 
outra e mais outra para fugir ao perigo. A mudança de minha opinião, 
portanto em face das ocorrências que se tem dado, e são notórias, 
em presença da agitação que abala todos os espíritos, da inquietação 
que perturba todos os ânimos, incertos do futuro, não seria causa 
para justos reparos. 

Mas eu, Sr. Presidente, não aduzirei semelhante defesa: não care
ço dela; porque não mudei de opinião, penso hoje como pensava 
então. As minhas palavras não têm o sentido que lhes dá o nobre 
Senador. Eu não as trouxera de casa escritas como na mesma oca
sião trouxe as suas o nobre Presidente do Conselho; proferi-as de 
momento, e bem podia acontecer que me não servisse das mais apro
priadas, para exprimir o meu pensamento. Vejamos, porém, se me 
aconteceu essa infelicidade; o que disse eu? A aceleração do movi
mento emancipador prende-se ao melhoramento da situação financei
ra; não é razoável tentá-lo antes de procurarmos promover este me
lhoramento. Ora, pergunto simplesmente: quem diz que uma coisa não 
deve ser feita antes de outra, exclui a possibilidade de que ambas se-
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jam feitas simultaneamente? Quem diz que uma coisa prende-se a 
outra, afirma porventura que esta seja conseqüência daquela ou unica
mente que estão ligadas, conjuntas, existindo entre ambas uma certa 
correlação? Dizer que antes de procurar-se o melhoramento das finan
ças não é razoável tentar-se a emancipação importa aconselhar que 
ela se adie para depois de conseguido esse melhoramento? 

Mas, não é só isto; poucos dias depois de haver proferido aquelas 
palavras, tive de tratar mais de espaço do assunto a que elas se re
feriram desenvolvendo o meu pensamento. É sabido que logo após 
a exibição do seu programa, o Ministério reuniu várias seções do 
Conselho de Estado, para consultarem sobre vários quesitos relativos 
ao elemento servil e que continham as bases principais do projeto 
pendente da Câmara dos Deputados. 

Eis como terminei o parecer, que então emiti: "Por muito gran
des que sejam e hão de sê-lo certamente os esforços do Governo 
no louvável propósito em que se acha acerca do elemento servil, 
estou convencido de que os resultados não corresponderão às aspira
ções do seu patriotismo. São tais as circunstâncias financeiras do 
País que o plano por ele adotado para acelerar o movimento emanci
pador produzirá a seguinte alternativa: ou o fundo de emancipa
ção somente receberá um novo contingente pouco valioso, e portanto 
não terá a obra da redenção o impulso que se lhe quer dar e o bem 
do Estado exige; ou, então, se maior suprimento obtiver, surgirão 
dificuldades sérias relativamente a outros ramos importantes do 
Serviço Público, a outras necessidades também palpitantes do País. 
Já disse, e repito, que as suas grandes conveniências não se resu
mem na emancipação. Está claro que, ajuizando por esta forma, 
afasto do meu espírito a hipótese de medidas, como a de que trata 
o 4<? quesito: - não compreendo emancipação sem que os senhores 
de escravos sejam indenizados do seu preço razoável. Mas qualquer 
dos resultados é inaceitável e entre eles não há escolha. Nem prefe
rir o melhoramento das finanças à emancipação, nem esta àquele. O 
que convém é promovê-los simultaneamente, com igual esforço e na 
medida dos nossos recursos; Exigir que o país forneça os subsídios 
necessários para o duplo empenho, é absurdo: - não há matéria 
tributável para tanto. Os impostos a lançar sobre os povos, disse um 
antigo deputado de Lyon, devem ser como as velas de um navio, 
dão-lhe estabilidade e conduzem-no: não o sobrecarregam demais 
para submergi-lo. Em tais condições o que fazer, quando não há mui
tos meses declarou o Governo, em documento solene, que é imprescin
dível limitar as despesas atuais, e que para equilibrá-las com a receita 
forçoso será recorrer a novas imposições? Direi que o principal con
siste em substituir o sistema até hoje seguido para a indenização do 
preço da libertação por outro mais eficaz. Até hoje ela tem sido paga 
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a dinheiro, e por isso é que, com o dispêndio de 15,000:000$, temos 
somente conseguido libertar 18.900 cativos. Com o dobro ou o 
triplo dos 1,200:000$, em que está orçado o rendimento do fundo 
de emancipação no próximo exercício, o que poder-se-á esperar 
mais do que resgatar 4.000 a 5.000 escravos? Isto nada é em uma 
massa de um milhão. Mas, apliquem-se esses 1,200:000$ aos juros 
e amortizações de títulos de renda temporária emitidos para paga
mento do preço das libertações, e ter-se-á uma soma, mediante a qual 
a liberdade poderá ser concedida anualmente a dezenas de milhares 
de infelizes. O capital correspondente a 1,200:000$, na razão de 5% 
é 24,000:000$000. Daqueles 1,200:000$, 840:000$ servirão para 
pagamento de juros a 3lh% e 360:000$ para amortização anual de 
1 Yz%. Por essa forma ficarão resgatados os títulos em 35 anos, 
cessando então a renda." 

Já vê V. Ex;;t, Sr. Presidente, que eu não tornava a questão de eman
cipação dependente do melhoramento das nossas finanças, por forma 
que a não resolvêssemos antes de conseguirmos o aumento da receita, 
se não a existência de saldos o que importaria adiá-la indefinida
mente, quando ela urge. E de que, em meu conceito, é urgente enca
minhá-la à sua solução final, nesse mesmo parecer encontra-se a 
prova nestes outros trechos anteriores, relativos ao fundo de eman
cipação: "Mal dotado, o fundo de emancipação não produziu até 
o presente senão resultados verdadeiramente nulos, máxime diante 
dos que obteve a liberalidade particular, com o que sofre até o decoro 
do Estado. Ninguém pode achar suficientes os meios que, em quase 13 
anos, apenas comportaram - sobre milhão e meio de cativos, a 
libertação de menos de 19.000. A conformidade com semelhante es
tado de coisas não seria unicamente o desconhecimento das exigências 
da civilização e da filantropia, mas também dos interesses mais vitais 
do País. A continuarmos em tal situação, nenhum poder humano 
terá forças para impedir que a questão servil, saindo do terreno da 
legalidade, se resolva por meio de violências e calamidades, cujas 
conseqüências acobardam os espíritos menos timoratos. 

Disse muito bem o Sr. Presidente do Conselho: - é preciso ca
minhar com segurança até onde os ditames da prudência aconselha
rem que cheguemos. Ir além, e mesmo até aí por uma vereda má, não 
será avançar, mas abeirar precipícios; e é mister não olvidar que os 
interesses da comunhão brasileira não se resumem na emancipação, 
nem dela depende, principal e menos exclusivamente, o preenchimen
to de seus altos destinos. O fundo de emancipação foi sempre peque
no, ridículo mesmo, e tende fatalmente a reduzir-se de ano a ano. 
É preciso, pois, é urgente, aumentá-lo. Como, nas apertadas circuns
tâncias financeiras em que vivemos, e quando mal chega a receita 
pública para as despesas ordinárias?" 
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Portanto, Sr. Presidente, o nobre Senador pela Província do Rio de 
Janeiro há de necessariamente absolver-me da acusação de incoe
rência contida na sua interrogação: - terão acaso melhorado as 
nossas circunstâncias financeiras? O seu golpe resvala, não pode al
cançar-me. 

O nobre Senador por Pernambuco disse que podia dirigir-me a 
mesma pergunta que formulei, inquirindo-me sobre a minha opinião 
acerca da melhor solução da questão do elemento servil. S. Ex.~ pon
derou que as minhas idéias também não são conhecidas, quando aliás 
nenhum embaraço tenho para entender-me com o honrado Presidente 
do Conselho, e oferecer-lhe o insignificante subsídio das minhas lu
zes. Pois bem, fique sabendo o nobre Senador que esse dever de cor
religionário e amigo já o desempenhei, quando me era possível. O 
nobre Presidente do Conselho não me encontrou seguramente entre 
os que o cercavam quando os seus horizontes eram cor-de-rosa, ao 
despontar do sol; não se achou nunca diante de um pedido meu, mas 
tem-me visto a seu lado prestando-lhe os meus fracos serviços como 
correligionário e amigo particular, que sempre fui desde que para 
S. Exl!- começaram as dificuldades. 

O SR. DANTAS (Presidente do Conselho). Apoiado; tenho a maior 
satisfação em confessá-lo. 

O SR. AFoNso CELSO. Nem faltou-lhe o pequeno contingente da 
minha humilde opinião para vencer essas dificuldades. Foi S. Exl!- o 
primeiro a quem comuniquei o plano que parecia-me preferível na 
questão a quem demonstrei a sua exeqüibilidade e conveniência, apre
sentando-lhe até um projeto formulado ... 

O SR. DANTAS (Presidente do Conselho). Apoiado, e muito lhe 
agradeço. 

O SR. AFoNso CELSO. E esse plano não é inteiramente desconhe
cido, como supõe o nobre Senador. A sua idéia capital, os seus traços 
gerais estão no parecer que há pouco li. Eu entendo, Sr. Presidente, 
que ao senhor do escravo deve-se dar o direito de opção entre uma 
indenização pecuniária, representada por títulos de dívida pública, 
de juro módico e amortizáveis em certo prazo, e os serviços de liberto 
por tempo não excedente a 7 anos para os mais novos; entendo que 
essa indenização deve ser calculada sobre o valor do escravo declarado 
em nova matrícula, dentro de limites máximos marcados em lei, e su
cessivamente reduzido em cada ano que decorrer; entendo ainda que 
o senhor deve ter o direito de designar o escravo que deva ser liber
tado, mediante indenização pecuniária que em falta de designação 
sejam preferidos os mais velhos de ambos os sexos, e entre estes os de 
menor valor; entendo que o fundo de emancipação deve ser prin
cipalmente constituído por uma taxa módica e anual sobre o valor 
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declarado, o salário dos libertos à custa do Tesouro, e uma quota 
de receita geral, e não por impostos especiais. 

Tais são as principais medidas que julgo preferíveis, e que acredito 
farão a emancipação total em breve tempo, sem demasiado gravame 
para o Estado, com pequeno sacrifício para todos, sem abalo, e res
peitando quanto possível o direito do proprietário. 

Não posso entrar em maiores desenvolvimentos agora; mas fá-lo-ei 
oportunamente nenhuma dúvida tendo em oferecer aos nobres Se
nadores, que o queiram, uma cópia do trabalho, assim como tenho 
comunicado a alguns amigos dissidentes com ciência do nobre pre
sidente do Conselho. 

O nobre Senador aludiu com fina ironia, à dissidência que exis
te no Partido Liberal, aliás sem o alcance que se lhe atribui, julgando 
talvez pôr-me em posição embaraçosa. 

O SR. JoÃo ALFREDO. Eu não falei nisso. 
O SR. AFONSO CELso. Como não falou, se cumprimentou-me pela 

união que promovo nas minhas fileiras? Sr. Presidente, infelizmente 
existe uma certa dissidência entre os liberais, como são testemunho 
os fatos passados da Câmara temporária, mas eu até agradeço ao 
nobre Senador o ter aludido a ela. Essa dissidência eu a previ, desde 
que iniciou-se a situação liberal e assinalei-a aos meus correligioná
rios como grande perigo que nos ameaçava. Em 1879, tendo de to
mar a palavra, como relator da resposta à fala do trono na Câmara 
dos Deputados, a que então pertencia, lembrei aos meus amigos, ali 
em unanimidade, que a principal causa dos desastres do Partido 
consistira sempre nas divergências que nele se levantavam muitas 
vezes por motivo de orgulho pessoal; pedi-lhes que, reconhecendo 
o erro, evitássemos a sua reprodução sob pena de esterilizar-se a si
tuação de não corresponder às esperanças do País, deixando de pres
tar-lhe os grandes e valiosos serviços que poderia e pode realizar. 
Agradeço, pois, ao nobre Senador o ensejo que me ofereceu, para 
novamente dirigir-me aos meus amigos, e dar-lhes um conselho, di
zendo-lhes: - Senhores, uni-vos; vede bem que vossa dissensão só 
aproveita ao adversário, que não dorme, está atento e vigilante, e a 
quem depois, força é dizê-lo, será difícil combater! Uni-vos, é preciso 
que cada um ceda de suas opiniões individuais, em bem da causa pú
blica, cuja responsabilidade nos está confiada!" 

Na sessão de 2 de maio de 1885, voltava Afonso Celso à tribuna 
para responder a críticas de Paulino de Sousa ao Gabinete Dantas, 
valendo destacar, de sua oração, os tópicos seguintes: 

"O ministério deve retirar-se, disse ainda o nobre Senador, por 
faltar-lhe a força necessária, porque não dispõe do poder indispen-
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sável, e a prova é que, na sua vida de ininterrompidos desastres -
salvo o dia em que conseguiu a dissolução, após ingentes esforços para 
ganhar as eleições, e conseguir maioria, conseguiu apenas o empate 
- palavra que S. Ex~ reproduziu com significativa acentuação. 

Mas, falando no empate, o nobre Senador esqueceu-se de que 
assim produzia ele próprio a justificação do Gabinete contra as duas 
mais graves acusações que lhe têm sido feitas. Com efeito, se o Mi
nistério na Câmara não conseguiu mais que o empate, o que se segue 
daí é que não teve nas eleições a influência indébita que pretendem 
atribuir-lhe, visto como se a tivera outro seria o resultado (Apoiados 
e não-apoiados). Por outro lado, se há na Câmara empate, se as for
ças do Governo e oposição equilibram-se, não pode caber ao Gover
no somente a responsabilidade do que ali se dá, não é lícito julgá-lo 
o culpado único pela deplorabilíssima falta de sessões e protelação de 
trabalhos, que de há muito deviam estar concluídos (Apoiados e não
apoiados). 

E esta é a verdade, que ninguém conseguirá ocultar; se a Câmara 
não se reúne, se não funciona, culpa é tanto dos amigos do Governo 
como da oposição, pois que ambos os partidos têm deixado de com
parecer ou têm-se retirado do salão, quando asssim lhes convém. É 
um recurso parlamentar, que o orador não aprova, usado por vezes 
entre nós e em países de instituições análogas, e que nesta situação 
conservadores e liberais têm empregado. Não pode, portanto, o nobre 
Senador pelo Rio de Janeiro fazer disso carga ao Governo, por não 
achar-se isento de responsabilidade pelos atos da legião que daqui 
mesmo comanda. 

O SR. PAULINO DE SousA contesta. 
O SR. AFONSO CELSO fica sabendo que o nobre Senador já não 

tem a direção da oposição conservadora na Câmara dos Deputados. 
Argüiu também o nobre Senador ao honrado Presidente do Conse
lho, por que, tendo declarado que resignaria ao poder, no dia em 
que a Câmara proferisse um voto de desconfiança relativamente ao 
projeto do elemento servil, nele se conserva sem embargo da moção 
do dia 13, que outra coisa não exprimia senão a condenação formal 
do mesmo projeto. Novo equívoco do nobre Senador. A moção não 
condenava o projeto do Governo; condenava, sim, o sistema de eman
cipação sem indenização, que não é o do Governo. Ê certo que o 
projeto apresentado à Câmara estabelecia a emancipação gratuita dos 
sexagenários; mas o nobre Presidente do Conselho mais de uma vez 
declarou que não duvidaria aceitar alguma emenda que o modifi
casse mesmo nesse ponto, contanto que não exigisse indenização 
pecuniária. Aceitava, pois, a indenização por meio de serviços, e tanto 
bastava para que não se pudesse censurá-lo, por pretender a reforma 
sem indenização. É verdade ainda que tanto da parte da oposição, 
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como de alguns amigos do Governo mesmo, tem-se dito, com sin
gular incoerência, que não pode haver indenização se não a pecuniá
ria, e que a de serviços é perfeita burla. Os que assim pensam, porém, 
esquecem-se da doutrina em que assenta o abolicionismo. A escra
vidão, afirma ele, é uma instituição puramente legal; não tem outra 
base, outro fundamento senão a lei; no dia em que a lei revogá-la, 
com indenização, ou sem ela, estará legitimamente extinta. Pois bem, 
se o legislador pode libertar o escravo no momento que lhe aprou
ver, sem que o senhor tenha direito a nenhuma reclamação, a con
tinuação do gozo dos serviços desse escravo por mais algum tempo 
é um favor, uma concessão e conseguintemente uma compensação. 
A moção desde logo condenava, não o sistema que o Governo adota
ra, mas coisa diversa. 

Não podia o nobre Presidente do Conselho reputar-se vencido 
pela aprovação da moção, o que demais não teve lugar, como se sabe, 
pois houve a seu respeito empate de votos. Acusou o nobre Senador 
o Gabinete, porque segundo S. Ex\', a monarquia neste país deve 
apoiar-se nas classes médias que representam interesses estáveis ... 

O SR. PAULINO DE SousA contesta. 
O SR. AFoNso CELSO vê que compreendeu mal a S. Ex\'; mas não 

podia deixar de protestar, contra a distribuição que julgou ter feito 
o nobre Senador dos cidadãos brasileiros, por classes altas, médias 
e baixas ou ínfimas, sendo umas apoio das instituições, e outras 
perigo para elas. 

Semelhante teoria não poderia ser aceita em um país de sistema re
presentativo, onde todos os poderes são delegações da Nação, que 
não compreende só os ricos e poderosos, mas também os pobres e 
humildes (Apoiados). 

Viram os nobres Senadores enorme atentado no adiamento de ses
são ordinária da assembléia-geral e prorrogação da extraordinária. O 
atentado consiste na violação do artigo da Constituição, que marca 
o dia 3 de maio para a abertura da assembléia-geral, no curso nor
mal de seus trabalhos. Mas esta questão, perdoem os nobres Senado
res, recorda uma outra, que perturbou a paz de certa Ígrej a e foi 
cantada em primoroso verso. Pois não usou o poder moderador de 
uma atribuição sua, adiando a sessão ordinátia e prorrogando a ex
traordinária? Indubitavelmente; a Constituição confere-lhe essa fa
culdade. Logo, pode-se dizer que houve uso inconveniente de uma 
atribuição constitucional, mas nunca um atentado, uma violação da 
constituição. Demais, se a assembléia-geral, quer funcione ordina
riamente, quer extraordinariamente, está sempre no pleno uso de suas 
atribuições; se a sua competência, se o seu poder não sofrem ne
nhuma limitação, o que importa que a sessão se denomine ordinária ou 
extraordinária? É uma questão de palavras. O que a constituição quis 
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foi que a assembléia-geral funcionasse no dia 3 de maio; não fun
cionará ela, em virtude do ato da prorrogação? O fato em si, pois, é 
destituído de importância, sob esse aspecto. O argumento deduzido 
das palavras do artigo da Constituição - no intervalo das sessões 
-, não tem valor. É intuitivo que não se poderia convocar uma as
sembléia que estivesse em funções; que estivesse presente. Daí aquela 
frase. 

Declarou o nobre Senador pelo Rio de Janeiro, que está prestes 
a deixar-nos por motivo que todos lamentam, que o ilustre Presidente 
do Conselho, se tivesse verdadeiro amor pela emancipação, devia 
deixar o poder porque S. Ex~ é hoje o único obstáculo ao triunfo des
sa idéia. S. Ex~ indicou para sucessor do nobre Presidente do Conse
lho o honrado Sr. Saraiva. A indicação não podia ser mais acertada; 
esse distinto estadista reúne todos os requisitos para tão alto cargo, e 
encontraria apoio da parte de seus amigos e talvez mesmo dos adver
sários. A causa da emancipação estará perfeitamente confiada à sua 
sabedoria, e patriotismo, assim como todos os demais altos interesses 
do País. 

Mas, aiém de que não é na tribuna do Senado que se faz a esco
lha dos organizadores de Gabinete; não são intimações como as que, 
em despedida, co mina o nobre Senador pelo Rio de Janeiro, meios 
regulares de forçar um Ministério a deixar o Governo. Se o nobre 
Senador quer ver substituído o atual Gabinete, entenda-se com os 
seus amigos a aliados da Câmara, aconselhe-os a que se reúnam, 
ultimem o trabalho da verificação de poderes e promovam um voto 
de censura ao mesmo Gabinete, sobre a questão de emancipação. 
Se esse voto prevalecer, o nobre Presidente do ·Conselho não se de
moraria um dia sequer na posição que lhe foi confiada. Por outra 
forma, porém, não poderá abandoná-la, porque seria desertar do 
seu posto, o que não se conforma nem com a sua dignidade, nem com 
o seu patriotismo. O orador, pois, não pode, ao concluir, dar ao seu 
ilustre amigo, senão o mesmo conselho do nobre Senador por São 
Paulo: - mantenha-se no seu posto até poder deixá-lo decorosa
mente; e cada qual cumpra o seu dever." 

H. O GABINETE DE COTEGIPE 

Cumprindo a promessa formal de que os conservadores PoDIAM, 
QuERIAM E DEVIAM resolver o problema do elemento servil, Cote
gipe, organizando o Gabinete de 20 de agosto de 1885, assinalaria 
triunfo espetacular, fazendo o Parlamento aprovar o Lei 2.370, de 28 
de setembro de 1885, concedendo alforria, sem indenização, aos 
escravos de mais de 60 anos. 
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Deixando trair certo ranço de partidarismo, Afonso Celso, sem 
propriamente se opor ao projeto emancipacionista em seu métito, 
tentou criar-lhe embaraços à tramitação, inconformado com a "pressa" 
do líder conservador da BoA TERRA, conduzindo a discussão a galope, 
impedindo os debates que o aprimorassem e eliminassem falhas e 
lacunas. 

Ouça-se o que dizia o prócer de Ouro Preto, em discurso de 2 de 
setembro de 18 85 : 

"O SR. AFONSO CELSO. Eu o ouvira já, senhores, mas, confesso, não 
acreditei. Haviam-me afirmado estar resolvido não admitir-se nenhum 
retoque, nenhuma emenda ao projeto de que nos ocupamos, contados 
e certos os votos que, contra 12 apenas, asseguram-lhe passagem 
pronta e franca, tal como foi aprovado na Câmara dos Deputados. 
Duvidei do asserto, em honra dos correligionários do Gabinete nesta 
Casa, de alguns dos ilustres Ministros, de seu digno chefe, em honra da 
situação nascente. E, todavia, é a verdade - disse-o ontem o nobre 
Presidente do Conselho! Resta que se realize a segunda parte da versão 
para completamente desiludir-me e os fatos virão comprová-lo ou 
desmenti-lo em pouco tempo. Propala-se também que nem o Go
verno, nem seus correligionários e aliados alimentarão o debate, pro
ferindo-se apenas dois ou três discursos em sustentação do projeto, 
para salvarem-se as aparências, simulando-se um estudo, que não 
se quer fazer, porque não o raciocínio, não os argumentos, mas a 
votação previamente conchavada de tudo decidirá! Assegura-se ainda 
mais que o lado governista da Câmara temporária não concorrerá 
para os seus trabalhos, até que o projeto seja aprovado em segunda 
discussão, comparecendo depois para ser concedida a resolução pror
rogativa, que terá nesta Casa sorte igual à do projeto, efetuando-se 
assim nos termos prescritos, a dissolução condicional que obteve o 
Ministério. Como quer que seja, porém, bastam as declarações ontem 
feitas pelo nobre Presidente do Conselho para que eu pergunte - o 
que estamos aqui fazendo? 

0 SR. DANTAS. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELSO. O Senado brasileiro não delibera sobre a 

matéria mais grave e importante, que jamais aventou-se no seu re
cinto; aguarda apenas a hora, que o cansaço dos poucos combatentes 
não pode protrair muito, de mera Chancelaria ... 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Chancelaria 
fomos nós aqui o ano passado. 

O SR. AFoNso CELSO. . . . firmar o que algures foi concebido e 
preparado, com um sucesso meramente de ocasião, ilusório, efêmero, 
porque, não favorecendo a causa que se inculca servir, grandemente 
prejudicará o sistema representativo. Esta Câmara, a mais alta cor
poração do Estado, não entra no exame de uma lei, que em todos os 
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tons proclamou-se não ser política, mas social, com o único intuito 
que lhe é dado ter e digno dela - o de procurar corrigir-lhe os 
defeitos de que porventura ressinta-se, melhorar-lhe as disposições, 
adaptá-la às necessidades públicas, mas tão-somente por mera fórmu
la e para satisfazer interesses de momento. Mas senhores, melhor 
é que se ponha logo termo a uma posição assim falsa e a todos 
incômoda, que se cale a tribuna e contem-se os votos, aproximando-se 
assim o dia em que os cento e cinqüenta e poucos mil eleitores, que 
representa esta Nação de dez milhões de homens, confirmem ou 
condenem o ato majestático que conferiu o poder ao Partido domi
nante! Sim, é mil vezes preferível isso a perdermos tempo e consu
mirmos alguma coisa mais dos escassos recursos do Tesouro angus
tiado. As instituições sofrem menos com a pressão do voto, que afinal 
de contas é legal, e razão decisiva neste sistema, do que com as dis
pendiosas encenações com que procura-se disfarçá-la aos olhos do 
País que não se ilude, e pode ser assim levado a acreditar que ainda 
salvam-se apenas aparências, quando séria e realmente se trata do seu 
bem-estar e do seu futuro! 

Sr. Presidente, se a questão está decidida, é tempo de concluir; 
fechem-se estas portas; - somos demais aqui. Eu estava disposto a 
examinar o projeto detidamente, justificando e propondo emendas a 
alguns de seus artigos; mas desisti desse propósito ao ouvir o nobre 
Presidente do Conselho. Aceitando a palavra, que pedira antes de 
S. Ex.i!-, só tenho por fim resguardar a minha responsabilidade perante 
os meus comitentes, afirmar as minhas opiniões com toda a franqueza, 
sobre o elemento servil, e apreciar as declarações do honrado Chefe 
do Gabinete, lavrando assim o meu protesto contra o que se está 
passando. 

Sr. Presidente, eu desconheci o habilíssimo parlamentar, que há 
tantos anos distingue-se em nossas pugnas políticas! S. Exi!-, julgando 
justificar o seu procedimento relativamente ao projeto, deu armas 
contra si e supondo acastelar-se em posição fortíssima, ofereceu o 
flanco aos adversários, deixando, ademais, alguns de seus correligio
nários e colegas em situação difícil. 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE (Presidente do Conselho). Falta de 
hábito. 

O SR. AFoNso CELSO. O nobre Ministro disse-nos: "Meditei pro
fundamente acerca do projeto sobre o elemento servil, deliberei não 
aceitar emendas por três motivos: porque ele foi adotado na Câmara 
dos Deputados por uma maioria composta dos centros dos dois 
partidos políticos ali representados, como raras vezes se tem visto no 
Parlamento brasileiro; porque se aceitar emendas terá o mesmo pro
jeto de voltar à Câmara, onde há sido causa da queda de vários 
Ministérios; finalmente, porque esta questão traz agitados os ânimos, 
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não permite, enquanto pendente, resolverem-se outras que solicitam 
a atenção dos poderes públicos, e é mister sossegar os ânimos, res
tituir tranqüilidade às classes interessadas, ao menos por alguns anos, 
e satisfazer outras necessidades." E a propósito desta última conside
ração S. Ex.'!- ponderou: "Decida a prudência do Senado se convém 
que os comícios populares sejam novamente convocados, sob a pres
são de uma questão dessa ordem." 

Apreciemos estas razões. Foi o projeto votado por grande maioria, 
e a adesão do nobre Ministro é uma homenagem a essa maioria. Bem, 
mas o que influi para que o nobre Ministro renda assim preito da sua 
homenagem ao voto da Câmara dos Deputados? O número que con
sagrou-o, ou o acerto da deliberação tomada? Se é esta, não podia, nem 
devia o nobre Ministro, com a lealdade própria de seu caráter, propor 
a Coroa a dissolução da Câmara que a proferiu. A deliberação não 
podia ser acertada, senão conformando-se com as conveniências pú
blicas e a opnião nacional. Ora, uma Câmara que, em assunto tão 
melindroso e difícil, sabe assim fielmente interpretar a opinião do 
País e consultar as suas conveniências, mostra-se capaz e habilitada 
para resolver convenientemente quaisquer outros submetidos ao seu 
conhecimento (Apoiados). 

Como, pois, justificar a sua dissolução? É um verdadeiro atentado, 
Não se conciliam, repugna à homenagem rendida à sabedoria dos 
legisladores a crueza da sua dispersão. 

O SR. MARTINHO CAMPOS. A conveniência é só para ele. 
O SR. AFONSO CELSO. Se, porém, é diante do número que se curva 

o nobre Presidente do Conselho, como não se retira, antes resiste ao 
número muito maior dos que, negando-lhe confiança, intimaram-lhe 
solenemente mandado de despejo? (Apoiados). 

Esta razão, Sr. Presidente, não foi feliz, como V. Ex'!- vê; vamos 
à segunda. É pior. Se o projeto for emendado, terá de voltar à Câmara 
e lá emerge, daquelas águas revoltas, a terrível sirtes em que naufra
garam tantos Ministérios! O que concluir daqui? Perdoe-me S. Ex'l
dizê-lo - o que pode-se concluir desta observação é que o nobre 
Ministro preocupa-se antes da vida do Gabinete do que da sorte do 
País! Para S. Ex'!- pouco importa (não preciso dizer-lhe que não estou 
tirando conclusões, mas tão-somente mostrando as que podem ser 
deduzidas das suas palavras), para S. Ex'!- pouco importa que receba 
a questão do elemento servil esta ou aquela solução, contanto que 
a afaste do seu caminho, para não ser-lhe um perigo, como foi para 
tantos outros! Não compreende o nobre Ministro, que assim autoriza 
a que se lhe pergunte: - que sinceridade havia nas vossas celebradas 
palavras "o Partido Conservador quer, pode e deve decidir a questão 
do elemento servil?" Não compreende que destarte dá motivo a supor-

291 



se que com elas apenas armava ao poder, não tendo solução nenhuma 
a dar a esse problema, pois aceita a primeira que se lhe depara? 

O SR. BARÃo DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). São supo
sições. 

O SR. AFoNso CELSO. Cumpre restituir aos ânimos conturbados 
serenidade e segurança, ao menos por alguns anos, à propriedade 
inquieta, observou por último o nobre Presidente do Conselho. Sr. 
Presidente em consciência, está o nobre Ministro convencido de que, 
adotado este projeto, tranqüilizar-se-ão os ânimos, e julgar-se-ão ga
rantidos, ao menos por alguns anos, os proprietários de escravos? Eu 
peço licença para afirmar que não. 

Em primeiro lugar, S. Ex<!- sabe que a propaganda, cuja justiça e 
energia, segundo uns, e desvios ou excessos, segundo outros, obrigou 
os poderes públicos a avocarem a causa, não está satisfeita; continua 
e continuará cada vez mais exigente e acesa. Se sobressaltava os 
ânimos e a propriedade escrava, não os deixará repousar em paz. 
Em segundo lugar, para que o nobre Ministro acreditasse ser esse o 
resultado da lei, fora mister compenetrar-se de sua exeqüibilidade, 
e essa persuasão S. ExS! não tem, não pode tê-la. Sr. Presidente, foi o 
nobre Ministro quem há oito anos, em 1877, deu o grito de alarma 
contra o alargamento das despesas públicas, foi o nobre Pre
sidente do Conselho quem reclamou a redução dessas despe
sas e a agravação de impostos para o restabelecimento do equi
líbrio financeiro. Volta S. ExS! ao poder e encontra a despesa e a 
dívida do Estado, por motivos que não vêm ao caso recordar, aumen
tados, vê o tesouro em condições tão opressivas, que mostra grande 
empenho em tornar conhecidas as circunstâncias em que recebe a 
administração, proclama, não há oito dias, ele que aconselhou nos 
acautelássemos contra agressões externas, a necessidade de desarmar 
a Esquadra, de reduzir o Exército ... 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE (Presidente do Conselho). Não falei 
nestas coisas. 

O SR. AFoNso CELSO. Como? V. ExS! não falou em desarmamento? 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Mas não da 

Esquadra ... 
O SR. AFoNso CELso. Do Exército então? Mas quem desarma 

forças de terra, logicamente deve fazer o mesmo às de mar. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Disse que 

não podíamos continuar com o peso de armamentos. 
O SR. JAGUARIBE. Não podemos continuar com essa despesa. 
O SR. AFoNso CELSO. Serve-me a correção. Portanto, não está em 

nossos recursos fazer despesas extraordinárias, é o que eu dizia. Con
tinuando notarei que o nobre Presidente do Conselho lembrou que 
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não podíamos continuar no tresloucado sistema de contrair emprés
timos para pagamento de juros de outros empréstimos ... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Presidente do Conselho). Sim, senhor. 
O SR. AFONSO CELSO. . .. que achamo-nos na indeclinável neces

sidade de fazer grandes economias, suprimindo empregos, suspendendo 
obras, por todos os meios, em uma palavra, que possam aliviar cs 
encargos do Tesouro. Ainda mais: o nobre Presidente do Conselho 
sente-se na dura contingência de criar impostos para realizar a se
gunda parte do seu programa - o melhoramento das finanças -; 
em tal conjuntura, portanto, como pode crer na exeqüibilidade de 
uma lei, que vai onerar esse Tesouro em apuros com uma dívida 
nova de centenas de milhares de contos e aumenta impostos para 
pagamento dos respectivos juros?! Não é só isto: chegam-nos do 
norte os primeiros fatos da próxima seca; de um momento para 
outro pode invadir-nos cruel epidemia; por outro lado o câmbio 
baixa, a Receita Pública diminui em proporção assustadora. Aqui 
tenho (Mostra) recente informação oficial, por mim solicitada, sobre 
o rendimento das Alfândegas no último semestre orçamentário. Con
templa as quatro estações de que há esclarecimentos: Rio de Janeiro, 
Santos, Bahia e Pernambuco, onde a arrecadação produziu 6,257:000$ 
menos que em igual período do ano passado. Quer isto dizer que em 
tudo o exercício findo em junho passado o desfalque da renda esti
mada não foi inferior a 12 ou 13.000 contos. Não, não crê portanto, 
nessa exeqüibilidade, não pode crer; salvo. . . se não propõe-se a 
consertar as finanças, antes pretende completamente desorganizá-las, 
promovendo a bancarrota (Apoiados). 

Conseguintemente, senhores, a tranqüilidade que o nobre Ministro 
espera do projeto convertido em lei, é uma ilusão que não pode 
subsistir um momento em espírito tão lúcido e tão vidente, como o 
do honrado Presidente do Conselho (Apoiados). Quer V. Ex~ saber, 
Sr. Presidente, qual a verdadeira razão por que o nobre Presidente 
do Conselho não deseja, antes teme que o projeto não seja aprovado 
este ano? Ele deixou-a entrever, apesar das suas - não direi mais 
caixas encouradas (porque pretendeu atribuir esse uso antiquado a 
minha Província, quando todos sabem que é oriundo da sua velha 
Vila da Barra) (Risadas) - mas apesar das suas reservas diplomá
ticas, na observação final do seu discurso, que já assinalei. A pru
dência do Senado julgará, disse S. Ex~, se convém que nova eleição 
tenha lugar, pendente ainda a questão do elemento servil. Eis aí tudo, 
Sr. Presidente, é a preocupação do político, do partidista, e não a 
razão do homem de Estado! Receio infundado, porém, nutre o nobre 
Presidente do Conselho; pois neste País pode acaso perder a primeira 
eleição uma situação nascente dirigida pelo Sr. Barão de Cotegipe? 
Não; não é aí que está o perigo, de que deve temer-se, mas na restau-

293 



ração das grandes maiorias; não é contra os adversários que deve 
acautelar-se, senão contra os próprios correligionários (Apoiados). 

Sr. Presidente, farei um vaticínio, que os fatos hão de justificar. 
Não no primeiro ano da legislatura, talvez, porque esse será de folga, 
para a expedição de regulamentos, e a realização da nova matrícula, 
mas no sezundo, ou o próprio nobre Ministro, ou o seu sucessor, 
há de ser obrigado propor a revogação desta lei, que S. Exi!- diz tran-
qüilizar os ânimos, por solver a questão, e há de propô-la exatamente 
por causa da enorme dívida e dos impostos, que cria para os respec
tivos juros e amortização. Quem viver verá. 

Fiquem, portanto, prevenidos todos os interessados; aos futuros 
eleitos incumbe tratar novamente da questão servil, e em condições 
bem diversas das atuais, porque as concessões que hoje bastariam 
amanhã não contentarão a ninguém. 

O SR. BARÃo DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Compreendo. 
O SR. AFoNso CELSO. Bem o sei; eu também compreendo a V. Exi!-. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Compreendo 

o que V. Exi!- quer dizer. 
O SR. AFONSO CELSO. É coisa muito simples: a reforma do ele

mento servil não está feita pela Câmara dissolvida, é a futura, são os 
novos eleitos que hão de fazê-la; nada mais. 

Sr. Presidente, tenho demonstrado que não foram felizes as decla
rações do nobre Presidente do Conselho; resta-me provar que, como 
disse, colocou S. Exi!- os seus correligionários e colegas em situação 
difícil. Para isto, não tenho senão o embaraço da escolha; referir
me-ei, porém, com a devida vênia, aos organizadores prováveis 
dos novos Ministérios, os quais, quem sabe! talvez ainda se vejam 
a braços com esta reforma. O nobre Senador pelo Paraná, meu 
amigo, tão rigorista em matéria de prescrições constitucionais, tão 
zeloso a respeito de dispêndios públicos não pode votar de muito 
bom grado por um projeto, que aumenta impostos, e tanto eleva a 
dívida pública. 

S. Exi!- vai seguramente explicar-se, porque não é fácil compreen
der-se como votará silenciosamente projeto tão oneroso o ilustre 
Senador que, com tanto proveito para a causa pública, não deixava 
passar um só crédito na situação decaída, por insignificante que 
fosse, sem examiná-lo minuciosamente em todas as suas verbas. O 
nobre Senador por Pernambuco, Presidente nomeado para São Paulo, 
província a que me ligam laços gratíssimos, e a qual felicito por tão 
acertada nomeação, votará, acredito, um pouco contrariado. Quando 
por ocasião de tratarmos da resposta à fala do trono, veio à baila o 
elemento servil, S. Exi!- disse que julgava oportuna qualquer reforma, 
que acelerasse a emancipação, contanto que se mantivesse nos moldes 
da lei de 1871, limitando-se a desenvolver os seus princípios. Ora, 
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os característicos capitais da lei de 28 de setembro são: a emanci
pação gradativa e a indenização, que o nobre Senador aceitaria por 
qualquer dos seus diversos modos, inclusive, portanto, o de serviços, 
no que se mostra muito adiantado. O projeto dispensa a indenização 
para os escravos maiores de 65 anos, e não emancipa gradativamente, 
e sim por grandes massas, dispensando demais as razões de prefe
rência, estabelecidas pela referida lei, cujos moldes assim quebra, 
contra a opinião do nobre Senador, que os quer intatos. 

O SR. JoÃo ALFREDO dá um aparte. 
O SR. AFONSO CELSO. Mas vai votar. Deve sentir-se ainda mais 

contrariado o ilustrado colega pelo Rio de Janeiro ... 
O SR. PAULINO DE SousA. Perdoe-me o nobre Senador, não me 

sinto contrariado, continuando de acordo comigo mesmo. V. Ex~ é 
que se acha em desacordo. 

O SR. AFONSO CELSO. Já admite, portanto, V. Ex~ criação de im
postos para o fim especial da emancipação? Já entende que o País 
pode suportar não só essas contribuições, corno outras mais? Não 
pensa já que sejam suficientes os moldes da lei de 1871 para realizar
se a extinção do elemento servil? 

O SR. PAULINO DE SousA. Eu ainda não disse coisa que autorizasse 
o nobre Senador a apresentar-me corno tendo mudado de opinião ... 

O SR. AFoNso CELSO. Conjecturava sobre opiniões já manifestadas 
por V. Ex~, relativamente ao projeto ... 

O SR. F. 0TAVIANO. Declarou que votava contra o projeto. 
O SR. PAULINO DE SousA. Nada declarei por ora; tenho ouvido o 

debate. 
O SR. AFoNso CELSO. Eis aí, é difícil compreender a situação. 
O SR. PAULINO DE SousA. A resistência está agora a cargo do nobre 

Senador por Minas, e por isso estou com a arma em descanso. 
O SR. AFONSO CELSO. Permita V. Ex"!- que continue nas minhas 

conjecturas. O nobre Senador, que mantém igualmente os moldes 
quebrados da lei de 1871, não pode, suponho, deixar de ser infenso 
à criação de impostos e à elevação da dívida. Em documento impor
tante que corre impresso, o nobre Senador serviu-se de uma bela 
imagem, que me permitirá reproduzir, talvez imperfeitamente por 
que cito de memória. Combatendo a idéia de ceder-se às Províncias 
irnpstos gerais, o nobre Senador impugnou-a por muitas razões e 
também porque não seria possível criar outros para suprir o desfal
que da receita do Estado, tão sobrecarregado acha-se já o País e 
então disse: não o sangram até o desfalecimento, mas com excesso, e 
freqüentemente aventam a sangria, de modo que ele debate
se em grande abatimento. O nobre Senador está apreciando, de 
si para si, se este desgraçado anêmico, assim depauperado, pode 
suportar mais esta sangria dos 5% sobre todos os impostos, e ainda 

295 



os que sejam precisos para melhoramento das finanças, sem cair em 
rápida consumpção. 

O nobre Ministro da Agricultura, a quem dirijo minhas congra
tulações pela alta posição a que ascendeu muito merecidamente e na 
qual desejo-lhe inúmeras felicidades, não estará muito a seu cômodo, 
vendo-se obrigado a sustentar como governo aquilo que protestou 
nunca proporia, sendo Governo ... 

O SR. IV1INISTRO DA AGRICULTURA. Mantenho todas as minhas 
opiniões. 

O SR. AFONSO CELSO. Mesmo com referência ao projeto? O nobre 
Presidente do Conselho tanto compreendeu que V. Ex~ carecia expli
car-se que intimou-o a intervir na discussão. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Não intimei. 
O SR. AFoNso CELSO. Convidou ou intimou. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Havemos de 

suportar toda a carga? 
O SR. AFoNso CELSO. Seguramente não, e muito estimarei ouvir o 

nobre Ministro da Agricultura. Não me referirei ao meu ilustre com
provinciano, o nobre Ministro da Justiça, porque acho mau vezo e 
muito condenável trazer para a tribuna o que se ouve em conversa
ções particulares ... (Riso). Prefiro entender-se com o meu velho 
amigo o Sr. Ministro dei Império ... 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Estão todos 
em contradição! Somente há coerência da parte do nobre Senador; 
isto é uma coerência espantosa! 

O SR. AFoNso CELSO. Senhores, eu não sei como o nobre Ministro 
do Império aceita o projeto, podendo ocorrer a todos os seus dispên
dios por uma forma muito mais suave, muito menos odiosa do que a 
agravação de taxas! Sustentou S. Ex~ há muitos anos a necessidade 
e a possibilidade de realizarem-se grandes economias no orçamento. 
Era ele muito menor do que o de hoje, e já S. Ex~ entendia que podia 
sofrer cortes de 20.000 contos de réis! Atualmente pois, devem ser 
possíveis muito maiores. Não posso esquecer-me de que tive a honra 
de ser apoiado por S. Ex~ ao propor a supressão dos arsenais da 
Bahia e Pernambuco, que naturalmente o nobre Presidente do Con
selho vai mandar fechar ... 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE. Nem ao menos quer que eu seja coe
rente nisto? 

O SR. AFoNso CELSO. Mas, quando V. Ex~ sustentou-os não tinha 
ainda adotado a política do desarmamento; ao contrário, exigia que 
nos armássemos. Não quero que o nobre Ministro do Império realize 
aquelas suas grandes economias, até porque penso ser dificílimo 
levá-las tão longe; mas, 4 ou 5,000:000$ S. Ex~, com certeza, poderá 
poupar. Ora, não acha o nobre Ministro que seria muito mais justo 
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e acertado, em lugar de agravarmos impostos para os fins do projeto, 
a eles aplicarmos o produto dessas economias que inquestionavel
mente vai fazer, agora que tem para isso o necessário poder? 

Tratando-se de despesas e impostos, não posso esquecer-me do dis
tinto Sr. Ministro da Fazenda, que possui todos os requisitos para o 
cargo, e me é duplamente simpático, pelas recordações dos tempos 
acadêmicos, e porque dos conservadores da Câmara foi o único, que 
a mim referiu-se com certa amabilidade, embora no resumo publi
cado do seu discurso o omitisse. 

· Tenho presentes importantíssimas considerações aduzidas por S. Ex'! 
que absolutamente não se conciliam com a aprovação que S. Ex'! dá 
ao projeto; aproximadas as suas palavras de algumas disposições da 
futura lei - elas hurlent de se trouver ensemble! Vejamos: assim 
se exprimiu o honrado Ministro na sessão da Câmara de 9 de junho 
do ano passado: "Apressar o movimento, o que se traduz em pre
cipitá-lo, e restaurar as finanças, são idéias antagônicas e impossíveis 
de conciliar. É preciso decidir por uma ou por outra coisa. 

"Para o orador não é especialmente grave na questão esta ou aquela 
idéia. Sempre que tem tratado dela não se preocupa tanto com as 
medidas como com o plano incessante de trazer todos os interesses 
em sobressalto e de não permitir que se espere pelos resultados do 
passo dado em 1871 e do movimento nacional, hoje geral, até que 
em um futuro mais ou menos próximo fosse possível o último golpe 
na instituição. 

"O SR. DANTAS (Presidente do Conselho). Treze anos! 
"O SR. F. BELISÁRIO observa que treze anos é um lapso de tempo 

importante na vida de um homem, e que o preocupa ao ver aproxi
marem-se os sinais do fim da existência. Quantas vezes, chegando aos 
últimos anos da existência, não procura o homem apressar o que 
deseja ver realizado em sua vida, medindo a vida da sociedade pela 
própria?! Não se refere o orador ao ilustre Presidente do Conselho, 
ainda tão vigoroso; mas aos que cuidam realizar dentro do pe
ríodo que lhes resta de vida, um fato que já seria lisonjeiro 
se pudéssemos realizar dentro do período de sua geração" (Interrom
pendo a leitura). Não sei a quem se referia o nobre Ministro neste 
tópico do seu discurso. 

O SR. DANTAS. Nem eu. 
O SR. AFONSO CELSO. Dizia ainda o nobre Ministro nessa mesma 

sessão: "Não pode alimentar a esperança de que o nobre Ministro da 
Fazenda realize a política que há de pôr em sobressalto a lavoura, 
de lançar novos impostos que aumentem os sofrimentos das classes 
produtoras, e de restabelecer ao mesmo tempo o equilíbrio do orça
mento. Tal política é impraticável." 
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Mais expressivos conceitos, se é possível, manifestou S. Ex~ não 
há ainda muitos meses, na sessão de junho do corrente ano, dizendo: 
"Não me afasto da opinião que defenderam nesta tribuna os meus 
ilustres predecessores, meus correligionários políticos; estou perfeita
mente convencido de que esta questão terminaria em um prazo breve, 
ainda que deixássemos entregue à lei de 28 de setembro, tal como 
tem sido executada pelo País. 

"Não tenho assim necessidade de oferecer solução alguma, e me 
admiro da coragem do Ministério apresentando um projeto que deve 
necessariamente produzir a extinção da escravidão em um prazo 
quase fatal, que o nobre Presidente do Conselho marcou entre 7 e 
10 anos, quaisquer que sejam as condições do trabalho em nosso 
País nessa época." 

O nobre Presidente do Conselho mantém os atuais impostos do 
fundo de emancipação e agrava todos os impostos existentes por uma 
medida geral. Mas S. Ex~ disse que, se a Câmara não votasse os 
impostos, ainda assim ele não se julgaria vencido, pois não era neces
sária a criação de tais impostos para que a questão ficasse resolvida 
no fim de 10 anos. Senhores, quando um Ministro da Fazenda declara 
perante o Parlamento que não precisa de impostos, o Parlamento 
não pode absolutamente votar tais impostos (Apoiados). Era preciso 
que o nobre Presidente do Conselho, declarasse de todo indispensável, 
imprescindível, este sistema para que, nas circunstâncias apertadas e 
angustiosas do Tesouro Público, pudéssemos votar mais impostos; 
era preciso que declarasse terminantemente que sem ele a questão 
não poderia ser resolvida. Se os impostos são necessários para outra 
aplicação, qual o equilíbrio roto e já quase impossível do orçamento, 
não podem eles ser pedidos para um fim que se consegue por outros 
meios. Assim neste ponto votarei contra, não pelos motivos que apre
sentam os nobres Deputados, mais adiantados do que eu, que negam 
o direito de indenização pecuniária, mas pelos motivos que se dedu
zem, da situação do Tesouro e do Estado das nossas finanças. Há 
um desequilíbrio tal entre a receita e a despesa, que não podemos 
desperdiçar recursos indispensáveis para restaurar, se possível for, as 
nossas finanças (Apoiados). 

E o nobre Ministro que assim exprimia-se, encarrega-se agora de 
promover a aprovação deste projeto para condescender com o hon
rado Presidente do Conselho! Senhores, agradeçam os correligionários 
e colegas do nobre Presidente do Conselho as dificuldades em que as
sim os coloca com a sua idéia de não se alterar o projeto. S. Ex~ pode
ria tê-lo evitado, a não ser um lamentável engano em que labora, e a 
respeito do qual tomo a liberdade de adverti-lo. Não consegue o nobre 
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Ministro o fim a que se propôs de impedir que a questão do elemento 
servil novamente suscite-se na Câmara temporária, essa terrível 
Câmara, que se pretende fazer passar por um monstro a devorar 
Ministérios - a maior de todas as injustiças, porque só devorou um, 
o do meu ilustre amigo o Sr. Dantas. Desta feita falhou a sagacidade 
do nobre Presidente do Conselho, justificando-se o pensamento de 
um escritor: a habilidade diplomática é um misto de não sei que qua
lidade de certo animal, que não mencionarei, pois não faço apli
cação, e da candura da pomba. A questão há de necessariamente 
agitar-se ainda este ano na Câmara, quer seja o projeto emendado, 
quer não - a menos que o nobre Presidente do Conselho pretenda 
assumir a ditadura, ou tenha outro plano, a que corresponderia a 
qualidade que calei. 

O projeto manda arrecadar mais 5% sobre todos os impostos exis
tentes, para com eles formar-se o fundo de emancipação. Mas nem 
por isso pode o Governo proceder à cobrança desse aumento de 
taxas, enquanto o orçamento não o autorizar; sem essa disposição 
especial na lei ânua estão os contribuintes em seu direito recusando 
pagá-la. 

0 SR. CRUZ MACHADO. Não há tal. 
O SR. AFONSO CELSO. Ora, não há tal! Há, sim, e é princ1p10 

incontestável e fundamental de direito constitucional. Só o orçamento 
autoriza a percepção de impostos ... 

UM SR. SENADOR. Mas pode ser alterado em uma lei especial. 
O SR. AFONSO CELSO. Não na parte em que menciona os impostos 

que podem ser arrecadados, e constituem a receita do Estado. Sem 
que a elevação, pois, figure no orçamento, os cidadãos estão em seu 
direito resistindo à cobrança, embora a lei que discutamos dê-lhes 
certo destino (Apoiados e não apoiados; apartes). 

Repito, o Governo não pode fazer essa cobrança somente em vir
tude desta lei. Leiam os nobres Senadores a Constituição do Império. 
Segundo ela, só as contribuições diretas aplicadas ao pagamento das 
dívidas do Estado, subsistem, independentemente de lei ânua, que as 
mande cobrar; todas as mais dependem de autorização concedida 
nessa lei. Os 5% não recaem somente sobre impostos diretos, mas 
sobre todos, exceto os de exportação. Isto não é contestável, e admira 
que me estejam objetando! (Apoiados e não-apoiados). Cobrar im
postos, sem autorização estabelecida na lei, que segundo a Consti
tuição deve fixar todos os anos a receita pública, é um abuso, um 
atentado. 

Portanto, o nobre Presidente do Conselho tem necessidade de 
pedir que na prorrogativa que se vai iniciar na Câmara dos Depu
tados, seja incluída uma disposição especial a respeito dos 5% adi
cionais que o projeto aplica à emancipação e eis aí novamente 
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enterreirada a temerosa questão da qual S. Ex~ foge como Satã 
da cruz. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Se não sou 
dessa opinião, como irei pedir? 

O SR. AFONSO CELSO. Peça, ou não, se a não obtiver não poderá 
fazer a cobrança. Se não pedir, é claro que V. Ex~ não pretende 
executar a lei, o que corrobora a desnecessidade deste debate. Mas 
o nobre Presidente do Conselho há de refletir, e estou convencido de 
que, melhor inspirado, reconhecerá ser-lhe indispensável autorização 
especial na prorrogativa. Portanto, a questão vai ser de novo suscitada 
na Câmara, e sendo assim, não seria mais acertado corrigir-se 
aqui o projeto, eliminando-se do seu contexto as disposições inacei
táveis e inconvenientes? Era o que dever-se-ia esperar de quem há 
um ano dizia-se preparado para resolver o problema. 

Como disse em princípio, Sr. Presidente, pretendia oferecer emen
das; mas desisto desse intento, por ser inútil. Tenho-me alongado mais 
do que desejava, e cumpre terminar, dando a minha opinião sobre 
o projeto. 

Senhores, tem ele para mim vários defeitos, sendo quatro capitais: 
o 19 é a escala de depreciação do valor do escravo que é insigni
ficantíssima nos cinco primeiros anos (Apoiados do SR. DANTAS), e 
procrastina a emancipação para um prazo mais longo do que aquele 
em que pode ser mantida a instituição servil (Apoiado do SR. JosÉ 
BoNIFÁCIO); o 29 é a tabela de preços excessiva, não correspon
dente aos do mercado, ainda nas Províncias em que a propriedade es
crava é mais altamente avaliada (Apoiados). 

O SR. JosÉ BoNIFÁCIO. Umas Províncias pagarão às outras. 
'tf SR. AFoNso CELSO. Ao dirigir-me hoje para o Senado em com

panhia do honrado colega, o Sr. Godói, encontramo-nos com um 
digno Vereador da Câmara Municipal desta Corte, o Sr. Nunes de 
Sousa, que nos deu uma notícia que vem muito ao caso. 

No próximo dia 7 de setembro a Câmara Municipal entregará 120 
cartas de liberdade, pelas quais fora-lhe exigida a média de 400$ 
pelos proprietários, e ela pagou a 300$, inclusive as de escravos ro
bustos, não maiores de 30 anos. Isto senhores, aqui, no Rio de Ja
neiro; entretanto o projeto estabelece preços de 900$, 800$ e 600$000! 
Tal quantia não é só uma indenização, mas uma bonificação, um 
prêmio avultado. É inadmissível (Apoiados). O 39 defeito do projeto, 
a meu ver, é a indenização pecuniária, e demais constituída por modo 
que torna-a inconstitucional, onerosíssima para o País, obstáculo ao 
seu desenvolvimento, perigo em algumas dessas emergências críticas 
que inesperadamente surgem na vida das Nações, como na dos ho~ 
mens, e um impossível nas nossas atuais circunstâncias finance.iras. 
Finalmente, e em quarto lugar, a falta absoluta de medidas tendentes 
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a levantar o nível intelectual dos infelizes, a quem se vai restituir 
a liberdade, e para grande parte dos quais será verdadeiramente ilu
sória, se ao mesmo tempo não lhes proporcionarmos, quanto possível, 
os meios de descativarem também o entendimento, impresso na mais 
deplorável ignorância, para maior desgraça sua e em detrimento da 
Pátria, de que devem ser futuros cidadãos! 

Tal é o meu pensamento, que posso traduzir em termos ainda mais 
concisos, dizendo simplesmente: hoje, nenhum projeto é já acei
tável, que assinale a instituição prazo mais longo que o de sete anos, 
e admita outra indenização, que não seja a de serviços. 

Sr. Presidente, quem quer que se proponha a realizar esta idéia, 
amigo ou adversário, conte para esse fim com o meu fraco, porém 
dedicado concurso. Quanto mais reflito sobre este assunto, tanto mais 
me convenço de que urge livrarmo-nos da nefanda instituição, que 
nos deslustra aos olhos do mundo, e é a principal causa dos nossos 
atrasos, tanto mais ardentes votos faço, para ver bem próximo o dia 
em que, despontando o sol sobre o nosso País, ilumine uma terra em 
que só haja homens completamente livres! (Muito bem; muito bem). 

O SR. BARÃo DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Eu faço os 
mesmos votos. 

Tentando impedir a caminhada, em galope, do projeto Cotegipe, 
ocupava Afonso Celso a tribuna, em discurso de 9 de setembro, em 
que, de passagem, aflorava ângulo peculiar ao parlamentarismo do 
tempo - o "direito de interpelação" - uma das armas da oposição 
aos Gabinetes: 

"O SR. AFONSO CELSO. Lamentando a ausência do nobre Ministro 
da Agricultura, principalmente pela razão que a determina, eu peço 
licença para, a exemplo do nobre Presidente do Conselho, no último 
discurso com que nos encantou, fazer preceder de algumas observa
ções preliminares as que ainda desejo aduzir sobre o projeto em dis
cussão. Procurando justificar o seu procedimento, na recusa de respos
ta a duas interpelações anunciadas na Câmara dos Deputados, S. Exl!
firmou doutrina, que não pode passar sem protesto da parte dos que 
prezam o sistema representativo, fez uma injustiça ao ilustre autor des
sas interpelações e a todos os correligionários, que o apoiaram nesse 
particular; e, o que mais é, autorizou a suposição (não minha), de 
ter sido aquele seu ato motivado por considerações diversas das que 
soem influir no ânlmo ilustrado do nobre Ministro. Sr. Presidente, a 
doutrina contra a qual quero protestar é a de ser lícito a um Ministro 
de Estado negar-se a aceitar qualquer interpelação, formulada na 
Câmara temporária, se lhe aprouver, não sendo sequer obrigado a 
dar-lhe as razões de recusa. 
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Não é exata, nem correta, nem admissível semelhante teoria. É a 
interpelação um direito individual de cada Deputado, direito impor
tantíssimo, conquista preciosa do espírito democrático nos Governos 
representativos. É uma garantia tão eficaz em prol da influência, que 
o mandato popular confere-lhe sobre a marcha dos negócios públicos, 
que na França a que o nobre Presidente do Conselho aludiu citando 
um precedente que depois apreciarei, foi sua anulação uma das 
medidas reacionárias que seguiram-se ao golpe de Estado de 2 de 
dezembro, e sua restauração, uma das concessões que Napoleão III 
entendeu fazer, quando ao sentir vacilar o trono, tentou salvá-lo, anu
lando uma política liberal. Tanto mais valioso é o direito de inter
pelação, Sr. Presidente, quanto às oposições ou minorias, quase sem
pre abafadas pelo número, oferece meio de forçarem a ordem do dia, 
de chamarem à tela das discussões assuntos importantes, que os 
Governos às vezes propositalmente preterem, e de obrigarem-nos a 
enunciarem-se a respeito, quer para esclarecimento do público, quer 
das mesmas oposições na marcha a seguir daí por diante. Pois bem; 
compreende-se acaso que direito e garantia de tal ordem ficassem à 
mercê da boa ou má vontade dos Ministros, do capricho dos governos? 
Não; fora consagrar no regimento da Câmara uma disposição ilusória. 
Inquestionavelmente as discussões públicas podem em determinadas 
circunstâncias, comprometer altos interesses do Estado, em questões 
internas ou externas. O Ministro da Fazenda por exemplo, que ao 
tentar uma operação de crédito, consentisse em abrir debate sobre 
ela, e manifestasse o seu pensamento, revelasse o seu plano, prepararia 
para si próprio infalível revés; da mesma sorte o Ministro de Estran
geiros, que, pendente negociação diplomática, não guardar a respeito 
absoluta reserva, expor-se-á igualmente a completo insucesso. Com 
estes, eu poderia indicar outros exemplos, que justificassem o art. 137 
do regimento da Câmara dos Srs. Deputados, a que socorreu-se o 
honrado Presidente do Conselho, ao mesmo tempo dão sua única 
e verdadeira inteligência. Declinar de uma interpelação, pois, como 
esse artigo permite, não pode nem deve ser ato puramente arbitrário, 
que a vontade do Ministro só por si legitime, de modo que prati
cando-o, possa ele pôr-se a salvo de merecida censura, lembrando, 
como fez o nobre Presidente do Conselho, que a ninguém ofende 
quem do seu direito usa. Para ser legítima parlamentarmente, para 
ser admissível em um País de instituições livres, é mister que a 
recusa tenha realmente por fundamento a conveniência, o in
teresse público. O Deputado e o Senador estão em seu pleno direito, 
esquivando-se a responder a quaisquer perguntas que lhes sejam 
dirigidas, a seu livre arbítrio, mas ainda assim sujeitas à censura 
moral, a que todos estão expostos, se a sua abstenção não se apoiar 
em razões procedentes. Um Ministro, porém, não está no. mesmo 
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caso; tem outros deveres, é imediatamente responsável pelo jogo 
regular das instituições. Ora, se esse jogo perturba-se sempre que as 
atribuições do Governo deixam de ser mantidas e respeitadas, não 
menos desconcerta-se e transforma-se, quando são desconhecidas ou 
desacatadas as prerrogativas das Câmaras legislativas, e de qualquer 
dos seus membros. Assim como entendo, Sr. Presidente, que o Depu
tado não deve abusar do direito de interpelação, recurso extremo que 
só deve servir em circunstâncias especiais, também penso que o Mi
nistro não pode prevalecer-se, quando lhe aprouver, do seu direito 
de recusa. Summum jus; summa injuria. 

Lembrou o nobre Presidente do Conselho um precedente da França, 
onde os Ministros são hoje verdadeiros comissários da Assembléia 
Legislativa e reproduziu estas frases do Sr. Grévy, atual Presidente 
da República: "Ouvistes o Sr. Chefe do Poder Executivo declarar 
que não podia agora aceitar esta interpelação. Os direitos aos repre
sentantes da Assembléia e do Governo são perfeitamente determi
nados; cada representante tem o direito de requerer e fazer interpe
lações; a Assembléia, depois de ter ouvido um membro do Governo, 
tem o direito de fixar o dia, e quanto ao Governo, este responde ou 
não, conforme julgar em sua consciência dever fazê-lo ou deixar 
de fazê-lo." 

Eu conhecia, Sr. Presidente, esta observação feita pelo Sr. Grévy a 
um Deputado, ao tempo em que era simples Presidente da Assem
bléia Legislativa do seu País; vem ela citada à pág. 790 do Tratado 
Prático de Direito Parlamentar, por Jules Poudra. Mas nem o nobre 
Presidente do Conselho deu o valor devido a uma palavra, a um 
advérbio, contido nesse trecho, que cumpria grifar, no impresso, e 
proferir com maior acentuação no discurso - e enfraquece o prés
timo do precedente, e nem atendeu ao mais que o esc1itor expôs nessa 
parte do seu livro. O Presidente da Assembléia francesa disse: 
ouvistes o Chefe do Poder Executivo declarar que não podia respon
der à interpelação agora. (No texto francês está maitenant cuja 
verdadeira significação é presentemente.) Tem isto paridade com o 
ato do nobre Ministro? Disse S. Exi.i que apenas na ocasião não lhe 
era possível responder às interpelações? Não, declarou terminante
mente que não respondia, e não em pessoa à Câmara, mas por meio 
de um ofício. Os casos são tanto mais diversos quanto é preciso ter 
em vista o que vigora em França acerca de interpelações. 

Ali as relativas a questões de administração, às questões internas, 
podem ser adiadas até um mês; e as referentes a negócios interna
cionais, à política externa, até 6 meses. Eis aí porque o Chefe do 
Poder Executivo, dizia - não posso responder agora, e o Sr. Grévy 
julgava estar ele em seu direito. Crê o nobre Ministro, que se aquele 
personagem conhecesse o fato que entre nós se deu, e principalmente 
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se ouvisse S. Ex~:!- afirmar - "não tenho obrigação de dar as razões 
da minha recusa", observaria, como em outras ocasiões observou, 
segundo o testemunho do próprio Poudra - isto é um verdadeiro 
confisco do direito de interpelar! 

Na posição dos ilustres Deputados autores das interpelações, Sr. 
Presidente, eu não as faria; as primeiras, do eloqüente Sr. Campos 
Sales por sua generalidade, pelo vago de seus diversos quesitos, a que 
dificilmente pode um Ministro responder como com razão ponderou 
o nobre Presidente do Conselho: - posto S. Ex~:!- julgasse deverem 
ser elas tomadas em consideração pelo Ministério passado, de que 
aliás é mero continuador no assunto a que se referem, o elemento 
servil. Não formularia as do distinto Sr. Cândido de Oliveira, pela 
razão que já aqui dei. Penso com aqueles que entendem não dever 
a Câmara dos Deputados, anunciada a dissolução - salvo circuns
tâncias especialíssimas em que deve sem escrúpulos usar da pleni
tude de suas atribuições - ocupar-se de outras matérias que não 
sejam os meios indispensáv,eis à marcha da administração pública, 
meios que pode sem contestação recusar em condições também extra
ordinárias, mas em regra deve conceder a todo o Governo regular
mente constituído. Embora o meu nobre amigo Senador por Minas, 
combata esta doutrina. 

0 SR. MARTINHO CAMPOS. É a prática do Parlamento inglês. 
O SR. AFoNso CELSO. . . . eu continuo a segui-la, de acordo exa

tamente com a prática inglesa, que considera afetada de incapacidade 
civil, como lá se exprimem a Câmara cuja dissolução está concedida. 
E sigo-a por duas razões, uma de princípio e a segunda de digni
dade. A razão de princípio é que importando à dissolução um apelo 
dos mandatários para o mandante, da Câmara para a Nação, convém 
que fiquem todas as questões re integra para que venham resolvê-las 
os novos eleitos incumbidos de proferirem a última palavra - exceto, 
os meios indispensáveis para não desorganizar-se o serviço público. 
A razão de dignidade deriva-se da situação em que reciprocamente 
se acham uma Câmara que nega confiança ao Mlnistério, por não 
estar de acordo com a opinião da maioria, e o mesmo Ministério, 
que levanta o conflito, cuja decisão definitiva o poder competente 
submete à autoridade mais alta da Nação. Dada a hipótese, Câmara 
e Ministério encontram-se em condições análogas às de dois adver· 
sários que por força de dever superior são obrigados a entenderem-se 
para decidir de interesses de terceiro. Nessa aproximação obrigató
ria, nesse contato incômodo e desagradável, o decoro próprio impõe 
a cada um, que se limite exclusivamente ao ponto ou fato, que devam 
elucidar ou resolver. 

0 SR. DANTAS. Apoiado. 
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O SR. AFoNso CELSO. Assim penso, Sr. Presidente, e no lugar do 
nobre Ministro, não sei se declinaria também da resposta; mas como 
quer que fosse, daria à Câmara os motivos por que me escusasse 
e sobretudo teria especial cuidado em não provocar incidente dessa 
ordem. O nobre Ministro, perdoe dizê-lo, não tem sido muito bem 
inspirado em suas relações com a Câmara, sendo por certo involun
tariamente o único culpado da ocorrência, que estamos apreciando. 
Ali compareceu S. Ex~ para formular o seu programa, e disse que 
no resto da presente sessão legislativa nada mais pretendia além do 
orçamento e da solução do projeto sobre o elemento servil. Inquirido 
acerca das intenções do Governo a respeito desse projeto, como aqui 
o fora, o nobre Ministro respondeu com uma evasiva - direi no 
Senado - onde já dissera não menos evasivamente - quando dis
cutirmos, o Governo manifestará sua opinião. Quis assim o honrado 
Presidente do Conselho aproveitar-se de todas as vantagens do retrai
mento acerca do elemento servil, sem advertir que pedia meios, 
e que para concessão desses meios cumpria ser franco e ex
plícito, exatamente em referência a essa questão, porque deveriam 
eles ser mais ou menos amplos, conforme o que pretendesse o Governo 
adotar. Destina o projeto 5% sobre todas as contribuições, exceto 
uma, para constituírem o novo fundo de emancipação. Ora, para 
deliberar sobre tal imposição, era mister à Câmara saber se o Governo 
mantinha ou não o sistema de emancipação do projeto, e conseguiu
temente o novo fundo das libertações. Demais podia a Câmara mesmo 
c:m atenção à sobrecarga, que vai pesar aos contribuintes, querer 
aliviá-los de algum outro imposto, para o que também lhe era indis
pensável conhecer a opinião do Governo. Este, porém, abroguelou
se com o silêncio, e daí veio, ao que suponho, a interpelação do 
digno deputado por Minas. Se o nobre Ministro tivesse sido franco 
e explícito, como convinha, seguramente ela não seria apresentada. 
Não é só nisto, senhores, que o honrado Presidente do Conselho não 
tem-se mostrado tão bem inspirado, como sói sê-lo sempre, em seu 
trato com a Câmara dos Deputados. 

Ao começar as suas explicações, nesta mesma sessão a que me 
referi, S. Ex~ notou haver na história, até então contada, da crise 
ministerial, uma lacuna a respeito do ocorrido com o nobre Senador, 
pelo Piauí, também chamado ao Paço de S2o Cristóvão, e em cujo 
nome ninguém se manifestara, tendo aliás na Câmara além de ex
colegas do Ministério, pessoa distinta, que lhe é conjunta. Assinalando 
essa lacuna o nobre Presidente do Conselho tornou mais sensível 
outra muito mais importante, isto é, a do que se passara nas suas 
conferências com o Imperador antes de ser incumbido de organizar 
Ministério, pormenores cuja revelação era indispensável, porque viriam 
esclarecer dúvidas, mistérios que ainda envolvem a mudança da 
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situação política a qual aparece aos olhos do público e figurara nas 
páginas da história, na falta de tais explicações, como um capricho 
de rei. A Câmara seguramente não poderia ver nessa omissão, que 
não era evidentemente um simples lapso mas intencional, nenhuma 
homenagem rendida às suas prerrogativas e às exigências do sistema! 
Ainda mais: interpelado sobre se estava envolvido a solicitar da Coroa 
a dissolução, o nobre Presidente do Conselho não só guardou também 
seu estranho silêncio senão como que desafiou a Câmara a forçá-lo 
a mudar de propósito. S. Ex~ referiu o caso do General a quem o 
inimigo convidou para bater-se e respondeu: pois se é bom general, 
obrigue-me a pelejar. Aplicando-o à Câmara, o nobre Presidente do 
Conselho exclamou: - obriguem-me a aceitar a discussão fora do 
terreno em que posso e quero colocá-la. E todavia, Sr. Presidente, 
apesar de linguagem tão belicosa, o nobre Ministro viu-se em poucos 
dias obrigado a aceitar a questão exatamente no terreno em que 
protestava não acompanhá-la. S. Ex~ viu-se compelido a solicitar da 
Coroa a dissolução e a anunciá-la a essa Câmara da parte de quem 
como que duvidava pudesse surgir esforço capaz de movê-lo! 

Ainda assim, Sr. Presidente, o ilustre Ministro que asseverou não 
ter obrigação de dar à Câmara as razões de sua esquivança acerca 
das interpelações, e efetivamente não quis dá-las, veio trazê-las à 
tribuna do Senado, mas com endereço à mesma Câmara! Sr. Presi
dente, eu disse que nessas explicações S. Ex~ dera motivo a que se 
supusesse ter sido levado à recusa por considerações diversas das 
mui sérias e graves que, reconheço, determinam sempre ao nobre 
Ministro. Referindo-se à interpelação do nobre Deputado por Minas, 
S. Ex~ qualificou-a de meramente partidária sem outro alcance, sem 
outro fim senão fazer política, e acrescentou: "Quando ao apresen
tar-me à Câmara recusei antecipar opinião a respeito do projeto de 
reforma do estado servil, aquele nobre deputado exclamou de sua 
cadeira: -Há de ser obrigado a dá-la por meio de uma interpelação. 
- Mas, senhores, para isto seria necessário que me não houvessem 
expelido daí ou me não houvessem demitido. Com efeito disseram
me: - O Ministério está demitido pela Câmara dos Deputados. -
Logo, demitiram-me. Só falta agora que me mandem prender, para 
que vá responder à interpelação." 

Eis aí, senhores! Não parece que ao escrever o seu ofício, ainda 
ao nobre Ministro doía a demissão, que se não chegou a realizar-se, 
fê-lo ao menos passar uma noite desagradável porque, afinal de 
contas, ninguém pode prever o que cairá das alturas? Este sarcasmo 
do nobre Ministro - "falta que me mandem prender para que vá res
ponder à interpelação", - não está denunciando um estado de espíri
to, que não é aquela amenidade que tanto distingue a S. Ex~ e a todos 
seduz? Senhores, estes precedentes, que eu lamento, despertam-me o 
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desejo de referir um pequeno conto alegórico que li algures. Havia 
um rei no Oriente, dotado de tal vivacidade de sentimentos, que se 
lhe ocorria qualquer motivo de pesar, entregava-se à mais profunda 
melancolia, assim domo às maiores expans.ões de júbilo, se lhe 
sucedia alguma coisa agradável. Quando voltava-lhe a calma arre
pendia-se logo desses excessos, e para coibir-se deles anunciou que 
recompensaria generosamente, a quem lhe formulasse um pensamento 
capaz de moderá-lo e que pudesse ter sempre presente, quer nos 
momentos de prazer que nos de pesar. 

Compreende V. Exl!-, Sr. Presidente, a multidão de máximas, de 
sentenças, de provérbios que de todos os pontos do reino foram 
enviadas ao excêntrico monarca; leu-os todos, refletiu sobre cada um 
e escolheu duas palavras bem simples, que mandou gravar na riquís
sima pedra do anel, para tê-las incessantemente diante dos olhos; 
essas palavras eram: - isto passará. É um conselho de alta sabedo
ria, Sr. Presidente, que eu não me atrevo dar ao nobre Ministro, 
porque não tenho autoridade, nem S. Exl!- dele precisa; é um conselho 
que no fundo não diverge da opinião de Pitt, quando afirmava que a 
primeira qualidade do homem político é ter paciência, mais paciência, 
muita paciência! É um bom conselho, de que sempre me recordo e 
do qual não me esqueci, ouvindo o nobre Presidente do Conselho 
dizer aos seus adversários políticos, cujo procedimento tem sido 
correto: - nesta questão de suposto desconhecimento das prerroga
tivas parlamentares: - latet unguis; há aí um plano maquiavélico, 
o que se quer é um pretexto para faltar-se à palavra empenhada, uma 
tática, um estratagema de guerra, que admira se empregue nesse 
recinto e que podem ser voltados contra os mesmos que os manejam. 
Não; o nobre Ministro fez-nos uma injustiça. Quando nos conven
cermos de que devemos aconselhar aos nossos amigos não concede
rem a S. Exl!- os meios de Governo fá-lo-emas com franqueza, assu
mindo toda a responsabilidade; e eles por sua parte não carecem de 
insinuações para procederem como ditarem seu patriotismo e ilus
tração. 

0 SR. DANTAS. Apoiado. 
O SR. AFONso CELSO. Mantenho as minhas declarações anterio

res; a Câmara dos Deputados no meu conceito, deve dar os meios de 
Governo, porém pode recusá-los em circunstâncias, que por ora não 
se dão (Apoiados), mas podem dar-se (Apoiados). 

UM SR. SENADOR. É direito seu. 
O SR. AFoNso CELSO. Sr. Presidente, nem o nobre Presidente do 

Conselho, :hem o seu honrado colega da Agricultura dignaram-se pro
nunciar-se acerca da questão de constitucionalidade por mim levan
tada a respeito da cobrança dos 5% adicionais sobre todas as con
tribuições públicas, para o fundo de emancipação independentemente 
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de autorização conferida, ou em lei de orçamento, ou em resolução 
prorrogativa, qual a que foi iniciada na Câmara dos Srs. Deputados. 
E, no entanto, ela é mais séria e mais grave do que S. Ex.as parecem 
acreditar! Digo - parecem - porque na realidade, e no íntimo 
de suas consciências, os nobres Ministros reconhecem-no e dão a essa 
questão, o devido valor. Aparentam indiferença, mostram-se tran
qüilos porque - já o observei - e é manifesto, S. Ex.as não pre
tendem executar a lei 5enão na parte relativa à matrícula, aguardando 
a grande maioria que esperam da próxima eleição, convenientemente 
dirigida, para corrigirem-lhe os defeitos de plano confessados pelo 
nobre Ministro da Agricultura, com a sua franqueza paulista, e não 
contestados pelo ilustre Presidente do Conselho, sempre envolto nas 
suas reservas diplomáticas. É certo Sr. Presidente, que a própria 
matrícula não se efetuará, sem a percepção de um imposto; mas os 
nobres Ministros contam com o receio que a todos incutirá o preceito 
cominatório da libertação dos escravos, que não forem matriculados. 
O prejuízo imediato da perda do escravo sobrepujará o interesse que 
deve ter iodo cidadão em não pagar impostos ilegais, suprema garantia 
da Liberdade política, arma invencível contra todas as tiranias. Pelo 
que toca aos 5% adicionais, o Gabinete não terá necessidade deles 
no primeiro ano. A questão, pois, será adiada, a fim de que, em 
família, no seio da nova Câmara, ou em presença de poucos estra
nhos, habilite-se o Governo com a autorização, que ele bem sabe 
ser-lhe imprescindível, ou seja abolida a taxa adicional. Faço esta 
justiça aos nobres Ministros. Não posso crer, que espíritos tão cultos, 
tão conhecedores das nossas coisas, e especialmente o nobre Presi
dente do Conselho, parlamentar adestradíssimo, ponham seriamente 
em dúvida a veracidade de princípios cardeais da nossa Constituição 
e que são a pedra angular do sistema representativo. As teses que 
firmei, no intuito de mostrar a necessidade de serem incluídos, na 
resolução prerrogativa do orçamento, os 5% com que pretende-se 
constituir o novo fundo de emancipação são estes: não pode o 
Governo arrecadar impostos, senão em virtude da lei ânua que fixa a 
despesa e a receita pública; na falta dessa lei a cobrança é uma 
extorsão, um atentado, contra o qual todo o cidadão tem o direito de 
resistir. É isto, senhores, o que resulta de um modo inelutável da 
índole do nosso sistema da letra e do espírito da Constituição do 
Império e de muitas disposições regulamentares; é isto o que sempre 
se praticou em 60 anos de Governo representativo, com uma única 
exceção de que depois falarei, e o que nunca deixaram de sustentar 
os homens mais eminentes de ambos os partidos regulares, com uma 
só exceção também que igualmente mencionarei. E senão vejamos: 
Carecerei, porventura, demonstrar perante uma assembléia tão ilus
trada, que a faculdade de autori:zar despesas e conceder os meios 
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pecumanos precisos para o seu custeio é a primeira atribuição de 
que se acham revestidos os dois ramos do Poder Legislativo, e ao 
mesmo tempo, o seu meio de ação mais eficaz para conter os excessos 
ou desvios dos dois outros poderes? Fora desrespeitosa injúria a sabe
doria do Senado. Erskine May, na sua História Constitucional da 
Inglaterra, assevera que nenhuma arma mais formidável que o voto 
dos subsídios podia ser confiada às assembléias populares, para sub
meterem à sua vontade o Poder Executivo. Sendo assim, Sr. Presi
dente, é claro que quanto mais freqüentemente exercer o Poder Le
gislativo essa atribuição, tanto maior ingerência terá na marcha dos 
negócios públicos. Ao contrário, a atribuição seria nula - pois, 
para continuar com a comparação do publicista inglês, ainda as armas 
da mais fina têmpera, mesmo aquelas boas lâminas de Toledo, de 
que rezam as antigas crônicas, estragam-se pelo desuso. Encostadas 
nos arsenais embotam-se e enferrujam-se e não raro quebram-se 
nas mãos desacostumadas de manejá-las. Compreende-se perfei
tamente que nem as despesas públicas, e os meios de ocorrer 
a elas poderiam ser bem regulados, nem a influência do Poder Legis
lativo seria tão decisiva, se a longos espaços, ou largos períodos, 
fosse ele chamado a exercitar a atribuição, que a esse respeito lhe 
compete. Daí vem que, com muito poucas exceções, a lei de meios 
geralmente denominada de orçamento, é votada todos os anos nos 
países regidos por instituições mais ou menos livres. Ora, se a razão 
do imposto é a despesa, se o Estado não arrecada para estesourar, e 
sim para aplicar o produto da arrecadação, nos diversos serviços 
públicos, é óbvio que a autorização para percepção dos impostos deve 
ser dada se não na mesma lei que fixar a despesa ao menos na mesma 
ocasião, em que os serviços que eles hão de suprir sejam determi
nados. Isto na esfera dos princípios; verifiquemos agora o que diz a 
lei escrita a começar da Constituição. Enumerando as prerrogativas 
do Poder Legislativo inclui ela no art. 15, n9 10, a de fixar anual
mente a despesa pública, e claro é que a essa faculdade corresponde 
a correlativa de indicar ou estabelecer os meios co:rn, que tais despesas 
sejam feitas. 

Cada faculdade, diz Story nos seus comentários que servem de meio 
para levar a efeito um poder outorgado, considera-se compreendida 
na concessão original desse poder. Ê uma necessária e inevitável de
dução do ato de constituir um governo e investi-la de certas e 
determinadas funções. O art. 15, n9 10, da Constituição é corrobo
rado pelo 172, prescrevendo que o Ministro da Fazenda, recebidas 
as informações de seus colegas sobre as necessidades das respectivas 
repartições, apresente anualmente à Câmara dos Deputados, logo 
depois de reunida, um balanço geral da receita e despesa do Tesouro 
no ano antecedente, e um orçamento de todos os dispêndios do ano 

309 



futuro, assim como da importância de todas as contribuições e rendas 
públicas. Tão importante reputou o legislador este preceito, que três 
anos depois de promulgada a Constituição e na lei de 8 de outubro 
de 1828, ordenou que a proposta do Ministro da Fazenda fosse 
apresentada até o dia 15 de maio de cada ano, data que uma lei 
posterior, de 1835, alterou para 8 do mesmo mês. 

Por que esta obrigação imposta ao Ministro da Fazenda de apre
sentar todos os anos em dia certo, não só orçamento das despesas 
dos diversos Ministérios como dos recursos com que se possa contar, 
senão para que as Câmaras autorizem essa receita, como autorizam 
a despesa? 

O alcance dessas disposições está claramente expresso na citada lei 
de 1828, elaborada ainda em vida, e sob a influência de quase todos 
os signatários da Constituição. Preceituara o art. 6 dessa lei que 
ficavam em vigor e continuariam a cobrar-se, durante o ano de 1829, 
todos os tributos e impostos então existentes nas Províncias do 
Império, até que por outra lei se decretasse e sua derrogação, ou 
fossem substituídas na conformidade do art. 171 da Carta Cons
titucional. 

Notai senhores - por um ano somente - o de 1829 - e, isto 
mesmo se a lei posterior não mandasse o contrário. Deixando esses 
tempos remotos por outros mais modernos, o que se vê? Disposições 
consagradas em épocas diversas e sob o domínio de opiniões diver
gentes confirmando o princípio de que os impostos devem ser esta
belecidos anualmente, e anualmente autorizada a sua cobrança na lei 
do orçamento, na lei de meios. Assim é, por exemplo, que a Lei 
nl? 1.114, de 27 de setembro de 1860, § 11, art. 13, revogou todas 
as anteriores que haviam concedido créditos especiais para serviços 
não contemplados nas propostas de lei do orçamento, e anulou os 
respectivos créditos definidos ou indefinidos, na parte que não tivesse 
sido ou não fosse despendido, até o fim do exercício de 1858-1859, 
ou não estivesse sujeita a contratos celebrados, devendo o Governo 
incluir nas futuras propostas as somas, que para tais serviços fossem 
necessárias. A Lei nl? 2.348, de 25 de agosto de 1873, art. 18, esta
beleceu as seguintes regras, que são terminantes e decisivas sobre 
a questão de que me ocupo: "As despesas autorizadas nas disposições 
das leis de orçamento, seja ou não definido o respectivo crédito, 
podem ser pagas nos exercícios da lei pelos meios nela votados. 
Proceder-se-á do mesmo modo com as decretadas em leis especiais, 
uma vez que tenham verba própria no orçamento. As autorizadas 
por leis especiais, em conseqüência de serviços novos, transitórios ou 
pertinentes, para as quais não exista rubrica no orçamento, não serão 
efetuadas sem que o poder legislativo decrete os fundos correspon
dentes. Estas regras são aplicáveis às despesas decretadas pelas leis 
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de orçamento, cõm cláusula - desde já. "§ 19. A despesa autori
zada em lei do orçamento, e que não se realizar aét o fim do res
pectivo exercício, assim como a que for votada em lei especial, e 
não se efetuar no exercício corrente ou no imediato, não poderá ser 
paga, sem nova autorização dada em lei do orçamento, ainda quando 
o Governo possa fazer o pagamento por meio de operações de cré
dito. Excetuam-se as que estiverem sujeitas a contratos em virtude da 
autorização primitiva. 

"§ 29. O Ministro da Fazenda juntará às futuras propostas uma 
tabela das despesas que se acharem nestas circunstâncias, compreen
dendo também as excetuadas." Veio depois a Lei n9 2.792 de 20 de 
outubro de 1877, que mandou, art. 20, que nas propostas do orça
mento para os futuros exercícios fosse fixado o máximo da despesa, 
a fazer-se no exercício respectivo por conta de cada um dos créditos 
especiais de que trata a citada Lei n9 2.348, de 1873, e proibiu o 
transporte de sobras de umas para outras rubricas do orçamento. 
Finalmente, a Lei n9 2.837, de 9 de agosto de 1879, dando nova 
forma às propostas que deve apresentar o Ministro da Fazenda, 
acerca da receita e despesa públicas, e determinando que cada um 
desses objetos constitua assunto de uma lei especial, ordenou que a 
da receita indique os recursos, aplicáveis aos serviços dos créditos 
especiais que só com eles eram executados. 

Estes preceitos legislativos oferecem argumentos tais que não sei 
como de suas malhas conseguirá desvencilhar-se o nobre Presidente 
do Conselho! Com efeito, se por um lado manda a Constituição que 
a Assembléia-Geral fixe todos os anos a despesa pública, e conse
guintemente que determine os recursos com que deve ser feita; e 
por outro lado, desde 1860, quer os créditos especiais, quer os ordi
nários do orçamento não aplicados no exercício financeiro, cessam 
com o mesmo orçamento, não podendo o Governo utilizar-se deles, 
sem nova autorização em lei orçamentária; se, ainda mais, não é 
lícito aplicar as sobras de uma verba a outra, dificilmente concebe-se 
como, em falta de autorização, poderá o Governo dispor do fundo de 
emancipação, criado no projeto, para os fins de uma lei especial não 
só no exercício corrente, como nos que se seguirem. 

Julga-se o nobre Ministro autorizado, se o projeto passar, a cobrar 
os 5% adicionais, mas não poderá empregá-los desde já, porque para 
isso é indispensável a matrícula que discriminando as idades e as 
profissões permitirá observar as preferências, que, o mesmo projeto 
estabelece e a matrícula não estará concluída dentro do exercício. 
Mas findo o exercício, o crédito, qualquer que ele seja, não 
é utilizável, sem que a autorização seja confirmada em lei de 
orçamento. O que fará, pois, o nobre Ministro do produto dos 
adicionais? Destina-lo-á às outras verbas do orçamento? É proi-
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bido. Guardá-lo-á nos cofres do Tesouro, até que a lei de 
orçamento providencie? Em plimeiro lugar, é inadmissível que 
se lancem impostos sobre o povo, ou que se agrave os exis
tentes, para aferrolhá-los no erário público. Eles só devem ser 
cobrados, para imediatamente serem empregados em utilidade públi
ca. Em segundo lugar, se, findo o exercício, é necessá1ia autorização 
em lei de orçamento, não menos precisa é no correr do mesmo exercí
cio, porque a lei especial (o projeto) que se entende supri-la, tanto 
vigora daqui a um ano ou dois, como de presente, não sendo revo
gada. Cria a lei serviços novos que devem ser executados com uma 
parte ao menos da taxa adicional - a libertação dos escravos da 
lavoura ou mineração pela metade do valor, a imigração agrícola e a 
emissão de títulos da dívida pública. Ora, os serviços novos transitó
rios, os permanentes, autorizados por leis especiais, e quando, como 
os que mencionei, não tenham rubrica própria no orçamento, não 
podem ser efetuados sem que o Poder Legislativo decrete em orça
mento os fundos precisos; e, portanto, ainda não pode o Governo ar
recadar os 5% senão contemplá-los a prorrogativa em elaboração 
na Câmara dos Deputados. Por último se a proposta para a avaliação 
da receita pública, apresentada pelo Governo, assim como a lei que 
aprová-la ou modificá-la devem contemplar os recursos aplicáveis aos 
serviços dos créditos especiais, e unicamente com esses recursos po
dem tais serviços ser executados, carece o Governo da autorização de 
que faío, sem embargo do que dispõe o projeto em discussão. 

Mas disse-nos há dias o nobre Presidente do Conselho: "Não sou 
dessa opinião, penso diversamente; e por isso, uma vez aprovado 
o projeto julgar-me-ei habilitado a arrecadar e empregar a taxa adi
cional." 

Sr. Presidente, não basta dizer que se tem uma opinião contrária; 
é preciso aduzir os fundamentos em que se apóia. Quais são eles? Já 
que o honrado Ministro não se dignou manifestá-los, conjecturemos. 

Invocarei S. Ex~ o precedente da lei de 28 de setembro de 1871, 
que estipulou uma taxa para matrícula de escravos, e destinou impos
tos para o fundo de emancipação, matrícula e;; impostos que man
dou-se logo arrecadar e escriturar, independentemente de outra au
torização, além da que continha essa mesma lei? Em verdade o fato 
deu-se: logo que foi promulgada a lei de 28 de setembro, o Governo 
expediu pelo Ministério da Fazenda o aviso n.0 373, de 13 de no
vembro do mesmo ano estabelecendo regras para a escrituração da 
receita e despesa do fundo de emancipação, que ela criara. Mas pri
meiro que tudo, por maior significação que tenha, esse fato não pode 
prejudicar a lei escrita que é sempre oportuno restaurar em sua ver
dadeira doutrina, porque não prescreve. Depois, quando o Visconde 
do Rio Branco expediu aquele aviso não existiam ainda ás leis de 1873 

312 



e 1877, que como viu já o Senado condenam providências desta ordem 
Finalmente, releva notar que mandando arrecadar e escriturar as con
tribuições constitutivas do fundo de emancipação não ousou o Gover
no lançar mão do respectivo produto e só o fez depois que uma lei 
ánua, concedendo a competente faculdade, veio regularizar a situação. 
Sabe-se que o fundo de emancipação não foi desde logo empregado. 
Pretenderá o nobre Ministro, segundo já ouvi em aparte, que tanta 
força tem uma lei orçamentária como qualquer outra e que portanto 
basta-lhe a disposição do projeto estabelecendo a taxa da nova ma
trícula e a adicional, para que possa servir-se desses recursos? A isso 
responderei que a um estadista tão versado em assuntos fiscais, não é 
lícito confundir criação e destino de impostos, com autorização para 
tornarem-se efetivos, coisas inteiramente distintas. A criação e o des
tino de um imposto, e conseguintemente a elevação do imposto já 
existente para determinado fim podem ser objeto de qualquer lei, 
mas sua percepção e dispêndio só na lei ânua orçamentária podem 
ser autorizados. Distinção de si mesmo clara e manifesta, que foi já 
perfeitamente demonstrada nesta Casa por um finado colega, e cuja 
competência invoco de preferência a de qualquer outra autoridade 
porque foi um dos grandes doutores da lei conservadora, neste país, 
o Marquês de São Vicente. Eis o que ele dizia na sessão de 22 de 
maio de 1866: "Esse equívoco provém de confundir a decretação ou 
criação de despesa com a fixação ânua; e semelhantemente a institui
ção ou estabelecimento do imposto com a autorização anual que 
legitima a respectiva arrecadação por igual período. Esses termos 
significam idéias muito diferentes, são entidades distintas e importam 
atribuições diversas do Poder Legislativo. Lendo S. Ex~ o § 1 O do 
art. 15 da Constituição - fixar anualmente a despesa pública -
disse: "não é só quanto ao imposto, mesmo quanto à despesa, minha 
opinião dá maior amplitude ao Poder Legislativo; porque entendo 
que ele pode determinar despesas por mais de um ano, e por conse
qüência que elas devem ser satisfeitas pelo Governo, independente
mente da fixação ânua". Já se vê por conclusão semelhante que o 
imposto, quando estabelecido por mais de um ano, também pode ser 
arrecadado, embora não haja a autorização anual. Tais são os prin~ 
cípios que não podem ser admitidos e que nascem como já disse, de 
um equívoco. Ninguém duvida que o Poder Legislativo tem a auto
ridade de decretar ou estabelecer despesas que devem perdurar por 
mais de um ano ou por muitos anos, ou por tempo indefinido; para 
isso basta-lhe o poder geral de legislar. O poder que tem de fazer 
a lei (art. 15, § 89), sem dúvida o autoriza a mandar que se em
preenda e realize um serviço público qualquer, uma estrada, um dique, 
por conta do governo ou mediante contrato e conseqüentemente a 
criar essa despesa que deve perdurar porventura durante anos? :É 
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bem visto que quando, em virtude do art. 15, § 16, ele cria empre
gos permanentes e estabelece seus ordenados, sem dúvida determina 
despesas que têm de perdurar por tempo longo e indefinido. O 
mesmo dirá em relação à atribuição do dito art., § 13, pois que o 
empréstimo tem de ser pago durante maior ou menor série de anos. 
E dirá também quanto à dívida pública (art. 14), etc. São atribui
ções de outra ordem, que não devem ser confundidas com a atri
buição, por assim dizer, especial do § 1 O desse mesmo artigo, e que em 
nada alteram o direito e o dever que o Poder Legislativo tem de fixar 
anualmente as despesas públicas, para que elas possam ser legalmente 
efetuadas nesse período, e não mais. Com efeito, não basta que uma 
lei tenha criado uma despesa qualquer, para que o governo se jul
gue habilitado a verificar o pagamento; é, além disso, necessário e 
essencial que a lei ânua do orçamento, ou outra adicional, fixe, in
clua isso entre as despesas do respectivo exercício; sem o que o 
Governo seria altamente responsável. É preciso, demais, que nesse ato 
o legislador consigne fundos correspondentes. Fixar despesas, é, pois, 
coisa muito diferente do que simplesmente criá-las. É um ato com
plexo pelo qual o Poder Legislativo determina que elas se realizem 
no ano econômico, segundo o quantum por ele autorizado e mediante 
os meios que ele assinala. E tanto é verdade, que se ele omitir 
na fixação ainda que seja por descuido, uma verba de despesa, 
embora criada por lei, o Governo não poderá realizá-la; pelo contrá
rio, recorrerá a ele para que providencie. Assim é que a fixação 
anual das despesas, coisa muito diversa dessa outra, é um direito e 
dever, ou preceito especial da Constituição, e instituído pela sabedoria 
profunda que a caracteriza. Esse preceito tem mais de um fim. Mi
nistra a conveniência e necessidade de rever-se periodicamente toda 
e cada verba de despesa; para economizar quando possível, para 
aumentar, se o bem do país exigir, em relação a alguma necessidade 
sua; para proporcioná-la, em comparação dos recursos; enfim, para 
inová-la como convier. O legislador pode nesse período suprimir 
alguma, encarregar o governo de negociar a modificação de um 
contrato, etc. Confere, além disso, uma valiosa garantia à liberdade 
pública visto que assim o Governo por título ou pretexto algum, 
não pode dispor dos recursos do Estado sem inspeção, não só pré
via, como periódica do legislador, de cuja presença anual, desde 
então tem dependência embora tenha fundos no Tesouro. Criar 
despesas é, pois, determinar que ela há de efetuar-se, e fixá-la 
é determinar que ela se realize no ano e nos termos que forem 
prescritos. Embora a lei que criou uma despesa refira-se a venci
mentos periódicos, cuja lei ânua não indica tal despesa, ela ficará em 
dívida. Enfim a atribuição do § 1 O habilita o legislador a regulamen
tar anualmente todas as despesas da Nação, conforme as circunstân-
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cias sociais, que são variáveis e que por isso mesmo demandam mo
dificações. Eis o que penso que é exato; e sendo assim, eis o equívo
co de S. Ex~. Ora, desde então cumpre não confundir atribuições 
e entidades diversas, e muito menos impugnar ou contrariar as sábias 
vistas que redigiram esse § 10. O que tenho dito a respeito da 
criação das despesas e da sua fixação periódica verifica-se exata 
e semelhantemente a respeito dos impostos." 

Portanto, Sr. Presidente, a opinião do nobre Presidente do Conse
lho é inaceitável. A exceção do precedente, que recordei do Vis
conde do Rio Branco, logo por ele próprio condenado em 1873 e 
depois em 1877, nunca neste País cobraram-se impostos, no 29 Reina
do, senão em virtude de lei ânua orçamentária. No 19 Reinado houve 
um exemplo: em 1829 não se fez lei do orçamento; mas é essa 
uma época que não se pode invocar em prol de princípios constitu
cionais, e o atentado que então praticou-se não influiu pouco para 
os acontecimentos de 1831. Ponderei em princípio que, com uma 
única exceção, não conhecia opinião autorizada que sufragasse a do 
nobre Qresidente do Conselho, acerca do ponto de Direito Constitucio
nal de que me estou ocupando. Essa opinião, emitida aqui no Senado 
em 1866, o nobre Ministro da Fazenda de então, que levantou 
contra si verdadeira celeuma. Contra ela reclamaram os mais notá
veis conservadores e liberais, que a esse tempo ilustravam os nossos 
debates, de um lado Sousa Franco, Zacarias e Teófilo Otoni, de outro, 
ltaboraí e São Vicente. 

Não reproduzirei o que disseram aqueles meus distintos correli
gionários, para que os não averbem de suspeitos, como somos todos 
para o nobre Presidente do Conselho ... 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Presidente do Conselho). Não, Senhor. 
O SR. AFoNso CELso. . . . lirnitar-me-ei ao que aduziram os dois 

vultos conservadores, na mesma sessão de 22 de maio de 1966. Eis 
aqui: (o orador lê trechos dos discursos dos SRS. VISCONDE DE lTA
BORAÍ e SÃo VICENTE, sustentando que a cobrança de impostos so
mente pode ser autorizada na lei de orçamento, que deve ser anual
mente votada). 

A estas opiniões, que tanto valem para todos nós, Sr. Presidente, 
mas que muito mais acatadas devem ser pelo nobre Presidente do 
Conselho, eu acrescentarei a de um grande homem que este país pos
suiu, meu preclaro comprovinciano Bernardo de Vasconcelos, que 
assim exprimiu-se na sessão da Câmara temporária de 27 de agosto 
de 1829: "O que é o orçamento? É uma lei indispensável em todo 
o Governo livre, uma lei que a Constituição nos incumbe de fazer 
anualmente para fixarmos as despesas públicas e decretarmos as 
rendas à custa das quais devem ser feitas. Se esta lei não for 
feita, não pode o Governo cobrar legitimamente os impostos." 
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É desanimador, senhores, que 56 anos depois de serem proferidas 
estas palavras, ouçamos um Ministro de Estado contestar princí
pios cardeais do sistema constitucional e que já naqueles tempos 
de tamanhos abusos eram tão solenemente afirmados! 

Mas, o nobre Presidente do Conselho há de refletir, e reconsiderada 
a matéria tomará a deliberação, que é de esperar-se de seucritério e 
prudência. Se S. ExSt quer realmente, elo que duvido, organizar o novo 
fundo de emancipação, solicite a quem de direito a autoridade que lhe 
falta para isso, ainda que o projeto seja aprovado. Ao contrário ex
põe-se a que algum cidadão, que tenha consciência elos seus direitos e a 
energia precisa para sustentá-los, lhe oponha invencível resistência 
legal. Não é bom enveredar às cegas na senda do arbítrio; e bem des
graçados seríamos nós, se nesta terra, que ainda ontem festejava o 
aniversário da declaração de sua independência, não pudesse algum 
dia levantar-se um Hampden! 

Sr. Presidente, orava o nobre Ministro da Agricultura, em uma das 
sessões passadas, quando tomei a liberdade de ponderar-lhe que a 
depreciação do valor do escravo, por si só, não importava a sua li
berdade. 

Contestaram-me o nobre Ministro e o honrado ex-Presidente do 
Conselho, redargüindo que a libertação era a conseqüência necessá· 
ria da perda do valor total, o que foi apoiado por alguns ilustrados 
colegas, entre eles o meu honrado comprovinciano o Sr. Cruz Macha
do, e o ilustrado Senador por Pernambuco, o Sr. Soares Brandão. Ob
servando ainda, na última sessão e ao ocupar a tribuna o nobre Sena
dor pelo Maranhão, em aparte, que sem uma declaração expressa na 
lei, ainda depois de volvidos os 13 anos e extinto o valor do escravo, 
podia o senhor obrigá-lo a trabalhar, mantendo íntegro o seu direito, 
retorquiu-me o ilustrado Ministro que essa declaração podia ser feita 
em regulamento, porque tal é o pensamento da lei que estamos dis
cutindo. Sinto que o nobre Ministro não comparecesse porque con
firmaria o que estou dizendo. Sendo assim não há duvidar que o 
projeto solve definitivamente a questão servil entre nós, extinguindo 
a nefanda instituição dentro de 13 anos. 

Mas nesse caso por que singular modéstia não qualificam o Governo 
e os autores do projeto a sua obra como ela merece? Por que não 
assinalam o seu verdadeiro alcance? Nesse caso, o projeto não ex
tingue a escravidão gradualmente, mas imediatamente, desde já, subs
tituindo-a pela servidão temporária, conferindo desde logo a liberdade 
a todos os cativos, com a obrigação, porém, de prestarem serviços 
por espaço de 13 anos no máximo. Desaparece o cativeiro, e surge 
o estado jurídico que os Romanos denominavam statu liber, interme
diário da liberdade e da escravidão, que não é nem uma nem outra 
coisa, mas altera completamente as relações existentes entre possui-
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dor e possuído, não só por direito pátrio, como pelo romano, enten
dido não em face de um ou outro texto isolado, mas como deve 
ser, combinando-se as suas disposições, à luz da razão e das evoluções 
por que passou. Senhores, eu discuti este assunto em um opúsculo 
que fiz distribuir pelos meus dignos colegas, e no qual creio ter 
demonstrado de modo incontestável, que sob o regime da nossa 
legislação, é incontroverso que as relações do senhor e do escravo 
transformam-se desde que este passa a statu liber, sendo irrecusáveis 
estas conclusões de Perdigão Malheiro: 

"19) É liberto (o statu liber), embora condicional, e não mais ri
gorosamente escravo. 

29) Tem adquirido desde logo a liberdade, isto é, o direito, ou 
antes, tem desde logo sido restituído sua natural condição de homem 
e personalidade. 

39) Só fica retardado o pleno gozo e exercício da liberdade até que 
chegue o tempo, ou se verifique a condição; à semelhança dos me
nores, que dependem de certos fatos ou tempo, para entrarem, 
emancipados, no gozo dos seus direitos e atos da vida civil. 

49) Pode fazer aquisição para si, como os menores. 
5'?) Não é passível de açoites, nem de penas, só exclusivas do es

cravo; nem pode ser processado como escravo. 
69) Não pode ser alienado, vendido, hipotecado, adquirido por 

usucapião - é mesmo crime da reduzir pessoa livre à escravidão. 
79) Responde pessoal e diretamente, pela satisfação do delito 

como pessoa livre, etc ... " 
Isto posto, Sr. Presidente, os nobres Ministros hão de, forçosa

mente, convir em que cumpre reformar a tabela de preços máximos, 
estabelecida no projeto e por uma razão que não foi ainda aduzida, 
mas é decisiva. O que se avalia nessa tabela? O preço dos escravos 
segundo as idades. O que vai, porém, o Governo indenizar aos pro
prietários, por meio do fundo da emancipação? Não é a proprie
dade, não é o escravo, não é o seu valor, porque a propriedade o 
projeto suprime-a, o escravo deixa de existir, e em seu lugar aparece 
o homem livre, obrigado à prestação de serviços. O que se indenizará, 
portanto, não é o preço do homem, mas tão-somente o dos seus 
serviços. Como, pois, pagar-se por serviços temporários uma quantia 
que corresponde à propriedade sobre quem os presta? É um esbanja
mento em favor de uma classe e com sacrifício de toda a Nação 
que vai ser sobrecarregada de impostos para que essa classe receba 
aquilo a que já não tem direito. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Devia ser 
maior a indenização; o homem livre trabalha mais. 

O SR. AFoNso CELSO. Quando trabalha por sua conta. Porém 
maior ou menor do que deva ser a indenização, é isso indiferente para 
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a questão. O que digo é que a indenização da propriedade - es
cravo - não pode ser igual, não pode ser a mesma que a dos ser
viços do homem, que a eles está sujeito durante um certo tempo. 
A tabela é exorbitante, relativamente à propriedade, quanto mais em 
relação aos serviços temporários! Atentas principalmente às circuns
tâncias precárias do Tesouro, os nobres Ministros concordariam em 
que esta emenda ao menos é indipensável. 

Esta não é a única; vou indicar segunda. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE. Percebo; estas duas emendazinhas fa

ziam do projeto de 12 de maio exatamente o projeto que V. Ex~ 
queria. 

O SR. AFONSO CELSO. Ê lógico, ou não, o que estou deduzindo? 
Argumento com as declarações dos nobres Ministros. Se querem 
voltar atrás, é outra coisa; mas hão de aceitar se o não fizerem, as 
conseqüências dos seus princípios. Vamos à segunda emenda, que 
se torna indispensável em vista das declarações. Sr. Presidente, a lei 
de 1871 permitiu que o escravo pudesse obter a manumissão por meio 
de locação de seus serviços durante 7 anos ... 

O SR. CANSANSÃo DE SrNIMBU. Com o consentimento do senhor. 
O SR. AFoNso CELSO. Sim; mas anteriormente, em 1870, a opo

sição liberal do Senado apresentou uma emenda à lei do orçamento, 
firmando o mesmo princípio, quer o senhor consentisse, quer não; 
idéia que o Presidente do Conselho de então declarou aceitaria se a 
formulassem em lei especial. O que digo é: está estabelecido que 
o valor de um escravo, qualquer que ele seja, é compensado pelo 
que pode produzir o seu trabalho durante 7 anos. 

Pois bem; o projeto eleva esse prazo a quase o dobro, não parares
gatar a liberdade de um escravo, mas para remir serviços de um 
liberto, de forma que, Sr. Presidente, os que dizem querer desenvol
ver a lei de 1871, acelerando mais do que ela pode fazê-lo o movi
mento emancipador, colocam o liberto em posição pior do que a re
servada para o escravo pela referida lei! 

O SR. CRISTIANo OTÔNI. E mais ainda porque exige do moço o 
mesmo que do velho: é iníquo, é atroz! 

0 SR. DANTAS. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELSO. Exatamente; mas pergunto: além de singu

lar incongruência, não há aqui uma injustiça, uma iniqüidade, um 
horror? Pois, nem sequer neste ponto admite o Governo que o pro
jeto seja emendado?! Senhores, isto não é razoável, nem prudente. 
O prazo de 13 anos, quer se trate de escravos, quer de homens livres 
sujeitos à prestação de serviços, é por demais longo, e para todos 
será cruel malogro das mais caras esperanças. O que mantém a es
cravatura em sossego e obediência já não é a severa disciplina sob a 
qual viveu tantos anos, hoje impossível, mas a persuasão. de que em 
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pouco tempo verá transformada a sua dura condição. Incultam-lhe 
convicção contrária, sopitem-lhe na alma os ardentes e naturais ane
los, e o que acontecerá? Sr. Presidente, não sou terrorista, não creio 
que o nosso País seja teatro das cenas de sangue que contemplaram 
outros, onde também existiu a nefanda instituição, até porque a ín
dole do escravo entre nós é dócil e branda. Mas não esqueçamos 
que podem os cativos levantar contra a sua sorte um protesto pací
fico porém irresistível - o protesto da inércia, da negação ao 
trabalho. No dia em que os escravos de duas, quatro, seis fazendas, 
aqui e acolá, em São Paulo, em Minas ou Rio de Janeiro, recusarem 
marchar para o eito, quais os meios coercitivos? Logo o que a sim
ples prudência aconselha - já não falando nas conveniências pú
blicas nem nos reclamos da justiça - é que o projeto seja modificado 
de modo que não vá lançar nos espíritos sobressaltados mais tristezas, 
antes ilumine-os com os raios cada vez mais brilhantes da fé na re
denção! Tal era a missão, Sr. Presidente, do Governo que compreen
desse as exigências do seu tempo, a missão que os acontecimentos, 
o estado dos ânimos e os mais caros interesses do País estavam in
dicando. Degraçadamente o Ministério não o entendeu assim, e o 
que fazer? Compram-se os fados; e caiba a cada um a responsabili
dade que lhe compete! 

O SR. BARÃO DE COTEGIPE (Presidente do Conselho). E a respon
sabilidade do conselho a V. Exf!.. 

O SR. AFoNso CELSO. Não é conselho, mas previsão do que pode 
acontecer e quero evitar em bem do meu País (Muito bem). 

Entendendo havia falhas graves no projeto do Gabinete, voltava 
Afonso Celso a discuti-lo em discurso de 22 de setembro de 1885, 
quando assim se manifestava: 

"Sr. Presidente, direi muito pouco; não é meu fim protelar o deba
te. Ele não pode prolongar-se a meu ver, com vantagem do Serviço 
Público, desde que a maioria está conhecida e o nobre Presidente do 
Conselho insista em não aceitar emendas ao projeto embora reco
nheça seus defeitos e inconvenientes. Quero apenas fazer ligeiros 
reparos ao discurso ontem proferido por S. Exf!., menos no intuito de 
contrariá-lo do que no de solicitar esclarecimentos sobre alguns pon
tos, que me pareceram mais obscuros, depois de ouvir ao nobre 
Ministro, e muito convém elucidar. Não é meu principal empenho im
pugnar ao nobre Presidente do Conselho, senhores, porque, se me 
deixasse influenciar por sugestões de caráter pessoal, o discurso de 
S. Exf!. deveria satisfazer-me plenamente, e obrigar-me a dirigir-lhe os 
cumprimentos do estilo, quando terminou-o, visto como veio justificar 
a única das conjecturas por mim anteriormente aventuradas, acerca do 
projeto, que os fatos ainda não tinham confirmado. Com efeito, Sr. 
Presidente, V. Exf!. há de lembrar-se de que eu disse ao começar a 
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segunda discussão - os votos estão contados, o projeto terá apenas 
12 contra si e passará sem emendas. Não me enganei. Disse ainda; a 
discussão que se abre destina-se simplesmente a salvar as aparências; 
O Governo e seus amigos e aliados ... 

O SR. CRISTIANo OTÔNI. Não as salvaram. 
O SR. AFoNso CELSO .... não a alimentaram: sendo proferidos 

por sua parte dois ou três discursos. Assim aconteceu. Anunciei tam
bém, Sr. Presidente, que na próxima legislatura, senão o próprio 
nobre Presidente do Conselho, que aliás contrariou-me, com certe
za seu sucessor, promoveria a reforma do projeto, exatamente por 
causa dos impostos. O Senado ouviu S. Ex~ declarar que os impos
tos aplicados ao novo fundo de emancipação eram coisa secundária, 
que na futura sessão facilmente poder-se-á alterar ou corrigir. 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE (Presidente do Conselho). Não falei 
em futura sessão. 

O SR. AFONSO CELSO. Para o ano. 
0 SR. BARÃO DE COTEGIPE (Presidente do Conselho). Também 

não disse que para o ano. 
O SR. AFoNso CELSO. Todos compreendem o valor de uma decla

ração destas feita pelo nobre Barão de Cotegipe, que tanto tabe medir 
suas palavras e não as deixar cair em vão. Conseguintemente, estão 
justificadas as minhas previsões, e se alguma coisa falta é por 
não caber em tempo. Poderia, pois, remeter-me ao silêncio, a não se
rem os pontos que importa elucidar. Começou o nobre Presidente do 
Conselho por fazer um histórico da marcha da questão servil, durante 
os sete Ministérios da situação decaída. Não tenho que reclamar 
contra esse histórico; em geral pareceu-me correto; peço, porém, li
cença para duas observações e um addendum. A 1 ~ observação é que, 
mesmo sob os Ministérios que não cogitaram ou não trataram da 
questão servil, houve do seio do Partido Liberal quem viesse à tri
buna chamar sobre ela a atenção do Governo e mostrar a necessida
de de avocá-la ao Parlamento, para não continuar a ser agitada na 
praça pública. Um desses foi o humilde orador que se dirige ao Senado 
(Apoiados). A 2~ observação versa sobre o seguinte tópico do dis
curso do nobre Presidente do Conselho, referente ao seu ilustre ante
cessor. "Parecia que era o homem destinado a dar à questão a solu
ção conveniente. Encarregou-se S. Ex~ de organizar o novo Gabinete, 
apresentou o seu projeto que é o que ora está sujeito à nossa delibe
ração; e por um acordo entre os dois partidos, ou, direi, entre os 
centros dos dois partidos, pôde conseguir que passasse na Câmara 
dos Deputados." 

Mas que acordo foi esse? Quem o promoveu? Quem o celebrou? 
Com que condições? Quem cedeu? Quem retrogradou? 
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O SR. SARAIVA. O acordo foi declarado por mim na tribuna da Câ
mara dos Srs. Deputados. Eu aliás disse tudo o que se passou; nada 
mais houve. Isto de conchavo é uma história inventada. O acordo 
fez-se às claras, diante do País e no interesse público. 

O SR. AFoNso CELSO. Não falei em conchavo e referia-me a um 
trecho do discurso do nobre Presidente do Conselho. 

O SR. SARAIVA. Não quero saber do discurso; quero saber do que 
fiz na Câmara. 

O SR. AFoNso CELSO. Não estou argumentando com V. Exl!-
0 SR. SARAIVA. Está fazendo injúrias às minhas intenções. 
O SR. AFONSO CELSO. Estou salvando as intenções de V. Exl!-. 
O SR. SARAIVA. Nunca conversei com chefe conservador nem com 

qualquer personagem político. 
O SR. SoARES BRANDÃO. Esta é que é a verdade que está na 

consciência pública. 
O SR. SARAIVA. E é o que está na consciência do Sr. Afonso Celso. 

Ele sabe tanto disto quanto eu. Não uso de conversas por trás de 
reposteiros. 

O SR. AFONSO CELSO. Nem eu contesto. O que quero é que fique 
bem claro o ponto a que ia me referindo. 

0 SR. SARAIVA. Fique claro isto. 
O SR. AFONSO CELSO. É justamente o que desejo. O nobre Pre

sidente do Conselho referiu-se a um acordo entre os centros dos 
dois partidos, e eu não sei o que seja neste país centro de partidos ... 

O SR. SARAIVA. Isto é outra coisa. 
O SR. AFoNso CELSO. . .. nem quem tenha autoridade para divi

dir os partidos em centros e extremos. 
O SR. SARAIVA. Os Partidos dividem-se pelas opiniões mais ou 

menos exageradas ou mais ou menos moderadas dos seus membros. 
Eu não tenho as mesmas opiniões que V. Exl!-, por exemplo, apesar 
de pertencermos ao mesmo Partido. 

O SR. AFONSO CELSO. Mas eu estou procurando elucidar um ponto 
a que o nobre Presidente do Conselho aludiu (Apartes). 

O SR. SARAIVA. Não faça injustiça aos seus amigos. 
O SR. AFoNso CELSO. No faço injustiça; pedi esclarecimentos. 
O SR. SARAIVA. Já se deu. 
O SR. AFONSO CELSO. Não me satisfizeram. Mas vamos ao adden

dum; não é meu, senão de um dos talentos mais notáveis deste país, 
de um cavalheiro, que não sendo político, mas filósofo, foi, todavia 
indicado por pessoa autorizadíssima como o mais genuíno represen
tante que o Partido Conservador poderia ter na Câmara temporária. 
Quem mo referiu não exigia segredo; e como nada tem com a vida pri
vada consistindo em uma apreciação política, julgo não ser indiscreto 
revelando-o aos meus honrados colegas. Esse cavalheiro distintíssimo, 
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cujo talento admiro, refletia, na manhã de 6 de maio do corrente 
ano, sobre as peripécias por que passou a questão do elemento servil 
na situação decaída, e que ontem recordou o nobre Presidente do 
Conselho, quando penetrou-lhe em casa um amigo, que ordinaria
mente transmite-lhe as novidades políticas. Comunicou-lhe as suas re
flexões, assinalando a grita que contra si levantou o Sr. Dantas ao 
formular o seu programa, da parte dos conservadores principalmente, 
e de alguns liberais, a dissolução da Câmara, o interesse com que foi 
disputada a eleição e a luta depois dela travada perante as comissões 
de verificação de poderes, luta que ainda então perdurava e bem 
renhida, quando o amigo perguntou-lhe: "pois não sabe, que o Dan
tas (assim se diz em ausência) caiu?!" 

Retorquiu-lhe pronto: "Caiu! Por quê? Porque estava atrasado!" 
(Riso). 

O SR. DANTAS. O epigrama é bom. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Mas é 

anedota. 
O SR. AFONSO CELSO. Não é anedota e sim apreciação exata, 

que os fatos comprovaram. Ao nobre Senador pela Bcthia sucedeu 
o nobre ex-Presidente do Gabinete de 6 de maio, que declarou 
não asssumiria a responsabilidade de um projeto tão pouco adianta
do, como o do seu predecessor ... 

O SR. SARAIVA. Sabe por que eu disse que o meu projeto era mais 
adiantado, e que fá-lo-ia ainda mais se pudesse? Era para não se fazer 
nova reforma. 

O SR. AFONSO CELSO. Não duvido da elevação e pureza das in
tenções de V. Ex~. Dizia que após o Sr. Dantas veio V. Ex~, que 
premedita um projeto mais adiantado, e depois de V. Ex~ o nobre 
Presidente do Conselho que já anunciou, como recordei, os prová
veis retoques da Câmara futura na lei que se comprometeu a fazer 
passar. Tinha, portanto, razão o filósofo; o Sr. Dantas estava atra
sado. Contei o caso, Sr. Presidente, unicamente para tomar a liberda
de de perguntar ao nobre Ministro se, com efeito, é por julgar S. Ex~ 
o projeto também atrasado, que ontem concordou comigo em que as 
próximas eleições serão ainda disputadas no terreno da questão 
servil? 

0 SR. CRUZ MACHADO. Ninguém disse isso, o projeto põe fim à 
questão. 

O SR. AFoNso CELSO. Lá chegarei. O Sr. Presidente do Conselho 
ontem concordou comigo em que a eleição haverá de ser pleiteada 
sob a pressão da questão servil. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho) contesta. 
O SR. AFoNso CELSO. Se V. Ex~ quiser, lerei o trecho do seu dis

curso. 
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O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Faça o favor 
de ler. 

O SR DANTAS. Não há mais esse campo de batalha, foi uma arma 
de política; preenchido o seu fim, está acabada. 

O SR. AFONSO CELSO. Dizia V. Ex~: "Senhores, a questão está 
colocada neste ponto: ou aprovar-se o projeto que está em discus
são ou deixar-se a questão aberta para continuar a agitar o espírito 
público, e servir de herdeiro a toda e qualquer agitação de qual
quer natureza que seja." 

O SR. CRISTIANO OTÔNI. E incomodar-nos nas eleições, acres
cente. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Este aparte 
me faz lembrar de um outro do nobre Senador pela província de Mi
nas, que disse: - faça o que quiser o Governo, passe ou não passe 
o projeto, a questão há de ser levada ao corpo eleitoral neste sentido. 
Pois bem, seja este o campo de batalha ... " 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE (Presidente do Conselho). Ê o que 
V. Ex~ dizia. 

O SR. AFONSO CELSO. Acrescentou V. Ex~: "Pois bem, seja este 
o campo de batalha". 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE (Presidente do Conselho). Estimo até 
que V. Ex~ vá para esse campo. Hei de mostrar que Vossas Excelên
cias neste campo hão de ser derrotados. 

O SR. AFONSO CELSO. A derrota já se estj preparando, por meio 
da reação ... 

O SR. BARÃo DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Não são 
capazes de apresentar essa reforma como programa na eleição. 

(Há outros apartes.) 
O SR. AFONSO CELSO .... pelas medidas de que ainda hoje falou 

o Senador pelo Rio Grande, e que se reproduzem em Minas e por 
toda parte. Aceita-se assim a resposta que as armas hão de dar. 

(Trocam-se muitos apartes entre os Srs. Dantas, Saraivas e outros 
senhores. O Sr. Presidente repetidas vezes reclama atenção.) 

Notou o Sr. Preesidente do Conselho que alguns senadores liberais 
tivessem declarado, que, a não serem aceitas as emendas, que se pro
punham formular, ao projeto do ilustre Conselheiro Dantas, não 
deixaria ele de passar por falta de seus votos, e, no entanto conde
nem absolutamente o de que nos ocupamos. 

Para S. Ex~ há nisto inexplicável incoerência, pois os dois projetos 
se não são irmãos germanos são filhos do mesmo pai, na frase do 
nobre Ministro. Não discutirei, Sr. Presidente, se os dois projetos são 
tão parecidos ou semelhantes, como pretende o honrado Ministro; 
admitirei mesmo, para argumentar, que sejam vazados ao mesmo 
molde, e perfeitamente idênticos. Admitirei ainda que sejamos in-
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coerentes os que fizemos aquela declaração; mas pergunto ao nobre 
Presidente do Conselho: tendes acaso vós o direito de atirar-nos a 
pedra por tal motivo? Pois não aceitastes o projeto do vosso anteces
sor, e não o estais sustentando posto em vossa opinião seja idênti
co ao do Ministério de 6 de maio, que combatestes com toda energia? 
Incoerência por incoerência. 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE (Presidente do Conselho). Quando o 
combati? 

O SR. DANTAS. Pelo menos o seu Partido. 
O SR. AFoNso CELSO. Mas a verdade é, S. Presidente, que não 

existe incoerência da minha parte e dos meus nobres colegas, que 
têm a mesma opinião. Nem os projetos são idênticos - e tanto que o 
honrado ex-Presidente do Conselho qualificou o seu de mais adian
tado - nem as circunstâncias do País são as mesmas. Quando fiz a 
declaração a que aludiu o nobre Presidente do Conselho, eu pensa
va, como pronunciei-me na reunião das seções do Conselho de Es
tado, a que S. Ex'ol também se referiu, isto é, que nem a questão do 
elemento servil devia ser sacrificada à financeira, nem esta à questão 
servil, mas que convinha tratá-las paralela e acordemente. Foi por 
isso que para evitar a necessidade de exigir novos sacrifícios do 
país em favor do fundo de emancipação, lembrei que se mantivesse o 
atual, o da lei de 1871, dando-se-lhe, porém, muito maior elastici
dade, muito maior eficácia, qual teria se, deixando de pagar as inde
nizações a dinheiro, o convertêssemos em juros e amortização de títu
los de dívida, com que se fizessem esses pagamentos. Ao enunciar
me por essa forma, eu não sabia que a renda orçada para o ano 
financeiro ultimamente findo apresentaria o grande desfalque de 10 
a 12,000:000$ que o relatório da Fazenda posteriormente distribuído 
denunciou e esclarecimentos mais tarde colhidos vieram confirmar. 
Em que mês podiam ser obtidas informações exatas sobre a receita 
do 2<? semestre de 1884-1885? Só em fins de julho ou princípios de 
agosto passado. Se as circunstâncias, pois, alteraram-se profunda
mente, se as causas que para isso contribuíram subsistem, e o exercício 
ora em começo não se apresenta com perspectiva mais risonha, e ao 
contrário, tudo faz recear que seus recursos sejam mais escassos, não 
há que estranhar na mudança de nossa opinião. Procedemos como 
devem praticar todos os homens políticos, tendo em atenção as condi
ções do momento em que agem e as probabilidades de futuro. 

Quisesse eu seguir o exemplo do nobre Ministro e no seu próprio 
discurso acharia abundante matéria para argüi-lo: ele foi uma série 
de contradições, quer de S. Ex'ol consigo mesmo, quer para com o 
seu colega da Agricultura. Ao passo que protestava não aceitar em 
caso algum projeto, que designasse prazo para a extinção da escra
vidão, lia-nos um cálculo para demonstrar que em nove· anos o que 
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sustenta a extingue, e sem lembrar-se de que, aqui mesmo, não há 
muitos dias, e em sua presença, o honrado Ministro da Agricultura 
afirmava que tanto a idéia de prazo está incluída nesse projeto, que 
pode o Governo consagrá-la nos regulamentos a expedir! 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Não foi isso 
o que ele disse. 

O SR. AFoNso CELSO. Exatamente isto, não só uma mas duas 
vezes, interpelado por mim. 

(Apartes.) 
Vou recordar todo o incidente. Eu argumentava que o projeto não 

extinguia a escravidão, porque, sem embargo da perda total do valor, 
mantinha-se o direito do senhor, e mostrava a necessidade de uma 
declaração expressa na lei. O nobre Ministro contestou-me, decla
rando que a idéia da extinção do elemento servil, pela depreciação 
do valor, estava tão claramente consignada ao projeto que o Governo 
podia consagrá-la no regulamento. Disse-o e repetiu. Ora, se a depre
ciação total realiza-se em 13 anos e esta opera a emancipação, o 
projeto marca um prazo - o de 13 anos; - não há fugir. 

(Apartes.) 
O SR. DANTAS. Estão em contradição. 
O SR. AFoNso CELSO. Não é esta a única incoerência que podia 

lembrar do nobre Presidente do Conselho. Ao mesmo tempo que 
afirmava ser o projeto definitivo, e que por si resolve a questão, 
deixou entrever a resolução de modificá-lo no próximo ano quanto 
aos impostos, que considerou ponto secundário, quando, aliás, o seu 
antecessor reputava-o essencialíssimo, e na sua aplicação via a pro
vidência mais eficaz da nova lei, pois que dela resultaria a trans
formação do trabalho escravo para o trabalho livre. Mas Sr. Presi
dente, não tomei a palavra para impugnar o nobre Presidente do 
Conselho, como declarei em princípio, e sim para pedir explicações. 
Portanto, não retaliarei como aliás ser-me-ia fácil. 

Entende o nobre Presidente do Conselho que o projeto vai restituir 
ao País sossego e tranqüilidade aos proprietários de escravos, os 
quais, segundo exprimiu-se, terão ao menos tempo de fazer em paz 
seus testamentos. E seguramente para mais tranqüilizá-los enumerou 
os perigos, as desordens que sem embargo da sabedoria das novas 
disposições podem surgir, citando a esse respeito o que sucedeu nos 
Estados Unidos. O precedente invocado sugere-me inquirir de S. Ex~, 
com a devida vênia, se não pretende seguir o exemplo daquele País 
em uma das questões mais melindrosas do complexo problema da 
extinção do elemento servil - a educação dos libertos, a elevação 
do seu nível moral, que não é só o complemento necessário do bene
fício feito a essa classe infeliz, senão medida de ordem e segurança 
públicas. O nobre Ministro conhece os imensos sacrifícios que os 
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Estados Unidos fizeram para educar os seus libertos. No dizer de um 
escritor, as falanges do ensino eram tão delicadas, e tão numerosas, 
quase como as combatentes, nas cidades reconquistadas pelos forças 
legais, imediatamente instalavam-se escolas para os emancipados; os 
próprios corpos em campanha tinham-nas em seus acampamentos; 
não chegando os homens para esse mister, recorreu-se às mulheres, 
que se prestaram com uma coragem e um devotamento verdadeira
mente admiráveis. E esforço foi tal que um ano depois de procla
mada por Lincoln a abolição total, funcionavam mais de 4.000 
escolas especialmente destinadas aos pretos, e o senado não desco
nhece quanto melhorou e progrediu a raça degradada, em conseqüên
cia de tão acertadas, quão benéficas medidas. 

Não podemos imitar nem de longe os Estados Unidos, mas alguma 
coisa podemos e devemos fazer nesse sentido. O nobre Presidente do 
Conselho tem com certeza idéias assentadas a esse respeito, já 
formulou o seu plano, e não julgará impertinência pedir-lhe que o 
comunique ao Senado e ao País assim como que nos diga com que 
recursos conta para esse fim. 

Outra explicação necessária e útil, que espero merecer de S. Ex~ 
é a dos meios com que estabelecerá as colônias, que o projeto manda 
criar para serem nelas empregados os libertos sem ocupação. Dis
trairá para isso uma parte dos 5% adicionais? Pedirá impostos novos? 
Espera que o orçamento ordinário lhe forneça o indispensável su
sídio? 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). É uma das 
questões secundárias, que se regulará depois. 

O SR. AFONSO CELSO. Assinalando o empenho com que procura
mos convencer a S. Ex~ para admitir emendas que melhorassem o 
projeto, o nobre Presidente do Conselho perguntou que apoio poder
lhe-íamos oferecer? Responderei que, por muito fraco que fosse esse 
apoio, seria em todo caso igual ao que lhe bastou para conseguir na 
Câmara os meios de Governo, e no Senado a aprovação do projeto, 
que dali nos veio, com todos os seus defeitos. 

0 SR. DANTAS. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELSO. Se pois não alcançou a glória, que aliás 

sorria-lhe de passar à posteridade como um dos benfeitores da raça 
oprimida, a unicamente o impute, porquanto não é de supor que lhe 
faltassem os seus amigos, agora principalmente que não têm nem 
podem ter para com S. Ex~ outro sentimento senão o da gratidão 
pelo grande serviço que lhe prestou, e ainda é cedo para que o 
esqueçam. Prometendo tratar de todas as questões importantes aven
tadas no debate, o nobre Presidente do Conselho não o fez, omitindo 
uma, que só não será de valia por ter sido aventada por mim. 
Refiro-me à constitucionalidade da cobrança de 5% aqicionais, desti-
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nados ao novo fundo de emancipação, independentemente de autori
zação na lei do orçamento. Apreciando mal as minhas intenções e 
enxergando talvez um estratagema de oposicionista no que era apenas 
sincero conselho, de quem deseja ver observadas as boas práticas 
parlamentares, o nobre Presidente do Conselho consentiu que a 
prorrogativa viesse da outra Câmara, sem essa autorização, que facil
mente conseguiria. Não sei explicar o procedimento do nobre Mi
nistro salvo se não pretenda arrecadar os novos impostos, o que 
muito louvarei, pois certamente não admitirá emenda nesse sentido, 
aprovada pelo Senado pelo natural receio de não poder reunir-se 
números suficientes de Deputados que a aprovem. Continua o hon
rado Presidente do Conselho a pensar que essa autorização não é 
necessária, que está competentemente autorizado a cobrar e a aplicar 
os 5% adicionais, porque o projeto permite-o? (Pausa). 

O nobre Ministro responde-me com o silêncio ... 

O SR. CORREIA. Não; responde com uma afirmativa. 
O SR. AFoNso CELso. Labora em manifesto engano, afasta-se da 

tradição parlamentar, viola preceito cardeal da Constituição do Im
pério! 

Já dei as razões em que me fundava para assim pensar e agora, 
insistindo, apreciarei os argumentos com que pretende-se sufragar a 
opinião contrária. 

Diz-se que o Governo não carece de autorização. 
0 SR. BARÃO DE COTEGIPE (Presidente do Conselho). No orça

mento. 
O SR. AFoNso CELSO. . .. na lei orçamentária, porque concede-a 

o projeto, que também é lei. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Note que 

ele diz - desde já. 
O SR. AFONSO CELSO. Mas, Sr. Presidente, isto não é solver uma 

dúvida; é responder à questão pela própria questão. Ninguém ignora 
que o projeto consagra autorização para serem, desde já, arrecadados 
OS' 5% adicionais, sobre todos os impostos gerais menos o de expor
tação, destinando-os à libertação de escravos e ao desenvolvimento 
da imigração agrícola. É, porém, exatamente por isso que se o argúi 
de menos conforme aos princípios e as disposições em vigor, que 
não tendo sido adotadas, sem motivo procedente e fim útil, devem 
ser acatadas e cumpridas·. · 

Ninguém ignora igualmente que ao legislador é livre alterar por 
uma lei posterior o que haja anteriormente preceituado desde que 
julgue assim consultar o interesse público. A questão a ventilar não 
é esta, e sim a de saber: 
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19) Se é consentâneo com a doutrina constitucional que impostos 
se criem, se arrecadem e se apliquem, por lei especial, não confir
mada na que anualmente deve fixar a receita e a despesa públicas; 

29) Se a necessidade desta confirmação foi já reconhecida por 
disposições regulamentares em vigor; 

39) Se tal preceito é acertado e deve ser mantido, ou pode ser 
alterado sem desvantagem para o interesse comum, para o bem do 
Estado. 

Posta ela nestes termos, os únicos verdadeiros, não é susceptível de 
solução diversa da que lhe dei, e não só admira, porém, é profunda
mente lamentável, que ainda estejamos a discuti-la no ano da graça de 
1885, após mais de 60 de regime parlamentar! Com efeito, diga-me o 
nobre Presidente do Conselho, que função desempenha, o Poder Legis
lativo quando cria ou aumenta um imposto, uma contribuição, uma 
taxa e ordena sua percepção? Provê sobre a receita pública. O que 
pratica ao consignar o produto essa arrecadação a certos e determina
dos serviços? Regula a despesa nacional. Pois bem; esse duplo encar
go, que é ao mesmo tempo um direito importantíssimo, a mais eleva
da atribuição das Câmaras, que dispensaria quaisquer outras assegu
rando-lhes decisiva influência sobre o Governo do País e por meio 
da qual conquistariam quantas lhes faltassem, essa prerrogativa su
prema, a Consttiuição quer, no art. 15 nc.> 10, que seja exercida 
anualmente. E com toda a razão o quer, senhores, porque não sendo 
o imposto senão a quota com que cada cidadão deve contribuir, nos 
limites dos seus recursos, para os gastos imprescindíveis da comu
nhão, essa revisão constante e periódica é indispensável, a fim de 
que nem se torne aquela quota excessiva, como vexame de cada 
particular, nem insuficiente em detrimento de Estado. Não se me 
objete que a Constituição refere-se unicamente à fixação da despesa, 
não falando da receita, porque há tão íntima relação entre ambas, 
dependência tão estreita, que é impossível limitar a primeira sem 
ao mesmo tempo circunscrever a segunda. São atribuições correlativas 
que se completam e se confirmam não podendo subsistir separada
mente. 

A doutrina que estou expondo, foi aqui brilhantemente sustentada, 
em 1866, pelos mais notáveis oradores, tanto do Partido Liberal 
como do Conservador. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). É a primeira 
vez que vejo levantar-se esta questão e tenho mais anos de Parla
mento do que V. Exl!-. 

O SR. AFONSO CELSO. V. Exl!- está esquecido. 
O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Pode ser. 
O SR. AFoNso CELso. Afianço que está esquecido. Tratou-se dessa 

questão em 1864, e dois anos depois em 1866, tanto do ·lado liberal 
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como do conservador, pelo órgão muito autorizado dos ilustres Vis
conde de Itaboraí e Marquês de São Vivente, foi sustentada a opinião 
que advogo. Eu provei-o já, lendo trechos dos discursos, que então 
proferiram. Se o nobre Presidente do Conserho não os ouviu e duvida, 
tornarei a lê-los. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Não senhor; 
não contesto. 

O SR. AFoNso CELSO. Se V. Ex~ quiser verificar por si, ofereço
lhe este volume dos Anais. Leia o que se disse nas sessões de 17 e 
22 de maio de 1866 (Mostrando). 

Sr. Presidente, consinta V. Ex~ que remontando-me a tempos ainda 
mais afastados eu recordo um outro precedente parlamentar, não 
direi de mor valia, mas que tem por si a circunstância de nele 
haverem figurado indivíduos que colaboraram na Constituição do 
Império, e conseguintemente estavam no caso de explicar o verda
deiro sentido de suas disposições. Em 1830 aprovou o Senado várias 
emendas ao projeto de orçamento para o ano financeiro de 1831-
1832, que lhe fora remetido pela Câmara dos Deputados. Uma delas 
recaiu sobre um artigo do projeto, que assim dispunha: "Esta lei prin
cipiará a ter execução desde já em tudo o que for possível e para o 
que é o Governo autorizado a perceber as rendas e contribuições 
públicas, qualquer que seja sua denominação ou aplicação, e a fazer 
as despesas decretadas nesta lei." O Senado acrescentou, depois das 
palavras - contribuições públicas - diga-se - "enquanto não 
forem revogadas ou substituídas por outras, conforme determina o 
art. 171 da Constituição". 

Compreende-se bem o alcance da emenda: era a autorização para 
a cobrança de impostos independentemente de autmização no orça
mento. Recebidas pela Câmara as alterações, submeteu-as à comissão 
de fazenda da qual então faziam parte Holanda Cavalcanti e Vas
concelos, que, não chegando a acordo, deram seus votos em separado. 

Eis como aqueles distintos brasileiros pronunciaram-se a respeito 
da autorização. Holanda Cavalcanti impugnava a inteligência dada 
pelo Senado ao art. 171 da Constituição, mas por motivos de conve
niência de ocasião, e para evitar maior mal, como se lhe afigurava 
a rejeição das emendas, admitia-as, assim exprimindo-se: "Admita
mos agora o assentimento da Câmara dos Deputados às emendas da 
Câmara dos Senadores; seguir-se-ia daí que os princípios constitu
cionais perdessem a sua força? Como? Eles não foram ainda em 
vigor, e cada vez mais força têm adquirido; e só agora é que 
periga o seu adiamento? Quando pela primeira vez a Nação vê 
uma fixação de despesas pelos seus representantes; quando os Mi
nistros do Poder Executivo estão em vésperas de abandonar a 
presa do arbítrio na distribuição dos dinheiros públicos; quando a 
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Nação nutre esperanças de ver ocupados os empregos por seus filhos; 
quando um golpe mortal vai ferir a alguns favorecidos do patronato; 
quando uma esperança de fiscalização transluz entre um caos de 
prevaricação; quando enfim uma pedra se achava talhada para um 
grande momento, que tem de ser todos os anos aperfeiçoado - será 
então que os promotores do bem geral da Nação tudo amesquinhem, 
tudo sacrifiquem para tudo conseguirem? Tanta severidade não cabe 
aos patriotas de uma Nação adolescente. Nem ao menos poderá fazer 
vacilar o passo que nos cumpre adiantar à equívoca inteligência, 
que as ebendas inculcam sobre o artigo 171 da Constituição. Se
nhores! O art. 171 da Constituição só diz respeito às contribuições 
diretas, que atualmente não dão entre nós para o pagamento do juro 
e amortização da dívida pública; para executar-se uma disposição 
que determinasse o pagamento de impostos, independentemente da 
fixação anual da despesa, seria necessário emendar a Constituição; 
o que não se faz por emenda da Câmara dos Senadores na lei de 
fixação de despesas. Conclua-se, pois, a lei da fixação de despesas, a 
grande lei, e diga-se à Câmara dos Senadores que suas emendas foram 
consentidas pela Câmara dos Deputados." 

Holanda Cavalcânti, pois, conquanto reconhecesse a inconstitucio
nalidade da medida, transigia, adiando a restauração dos bons prin
cípios para melhores tempos; era um espírito conciliador ao que 
parece. 

Vasconcelos, porém, mais decisivo e enérgico opinava em sentido 
contrário, dizendo: "A emenda que mais revolta é a que manda pagar 
impostos, ainda que não haja lei de orçamento: a Câmara dos Depu
tados se cobrilia de ridículo se a não rejeitasse, quaisquer que fossem 
as nossas circunstâncias. :É incrível que sancionada doutrina diversa 
mas duas anteriores leis do orçamento, que consagrando-se nelas o 
princípio de que o pagamento dos impostos depende de uma lei 
anual, que autorize sua arrecadação, se queira hoje o contrário; fora 
retrogradar no caminho constitucional a adoção de semelhante 
emenda. Rejeitadas, pois, as emendas, não pode entrar em questão 
que, sendo o projeto-de-lei da mais transcendente utilidade, deve 
seguir-se a reunião das Câmaras para sua final ultimação." 

A Câmara adotou o parecer de Vasconcelos e em conseqüência 
foi requerida a fusão, que o Senado concedeu pela primeira vez. 
Teve lugar a reunião da Assembléia-Geral nos dias 17, 18, 19 e 20 
de novembro de 1830, travando-se sobre a emenda em questões 
animado e brilhante debate. Em vão tentou defendê-la o Marquês 
de Caravelas; não pôde resistir aos rudes golpes desfechados por 
homens da máscula têmpera de Lino Coutinho, Martim Francisco, 
Paula e Sousa e Vasconcelos. Sinto não poder reproduzir-lhes as elo
qüentes palavras, porque consumiria muito tempo ao Senado; limitar-
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me-ei a dizer que a emenda foi rejeitada por unanimidade de votos, 
inclusive, portanto, os dos próprios Senadores que a haviam proposto 
e sustentado; ficando assim solenemente firmado o princípio - de 
que não havia direito de cobrar impostos que não fossem anualmente 
votados em lei de orçamento. O nobre Presidente do Conselho quer 
que o Poder Legislativo abandone a posição assim nobremente con
quistada por nossos maiores há 55 anos e retrogrademos a uma 
época anterior a 1830! E por que senhores? Por uma conveniência de 
ocasião, por um interesse de Partido, receoso de arriscar o Minis
tério a um encontro com a Câmara dos Deputados, aliás já dissolvida! 
Que importa a verdade constitucional, que S. Ex~ não pode con
testar? Consolide-se primeiro o Ministério, firme-se a situação, depois 
trataremos dos negócios do País, tal é a resolução do nobre Presi
dente do Conselho! 

Não pensou bem o nobre Ministro; pode o partidário alcançar 
uma vantagem efêmera, mas o estadista compromete assim seus altos 
créditos. 

Afirmei, eu, Sr. Presidente, que o princípio constitucional vitorioso 
desde 1830 de não se fazerem despesas, nem se arrecadarem im
postos sem lei de orçamento que o autorize, foi posteriormente 
reconhecido em disposições regulamentares. Não desenvolverei este 
ponto; contentar-me-ei com citar as datas de algumas dessas leis, 
quais a de n9 2.348 de 25 de agosto de 1873, art. 18; a de 
n9 2.792 de 20 de outubro de 1877, art. 20, frutos de uma si
tuação conservadora; e a de n9 2.887 de 9 de agosto de 1879, pro
duto da liberal. Dos seus textos comparados deduzi argumentação 
que não foi combatida, e, portanto, seria inútil reproduzir. Apre
ciarei a questão sob a terceira face que assinalei: isto é, estabelecido 
aquele princípio, pode ser preterido ou alterado sem desvantagem 
para o serviço público? Por outra, é indiferente, como pretende o 
nobre Presidente do Conselho, que a criação e aplicação dos impostos 
sejam decretadas em lei especial, ou na lei ânua do orçamento, pois 
que ambas são igualmente obrigatórias e emanam do. poder compe
tente? Não, senhores, não é indiferente. Em primeiro lugar, quaisquer 
que sejam as razões invocadas pelos nobres Senadores em favor de 
sua opinião, elas têm de ceder a uma razão mais alta, a uma consi
deração de ordem superior, e vem a ser o acatamento devido a todos 
os preceitos constitucionais. Qualquer que seja a utilidade resultante 
de uma lei, por mais que consulte as necessidades do momento, 
sejam quais forem os seus benefícios, não deve ser adotada, se vai 
de encontro às regras fundamentais. Deixando, porém, de parte essa 
prejudicial, direi que, para sustentar-se que é indiferente decretar 
despesas e autorizar a percepção de impostos em lei especial ou na 
de orçamento, é preciso esquecer que não há boas finanças sem 
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método, ordem e regularidade. Tais requisitos não podem ser preen
chidos senão quando no orçamento concentra-se tudo quanto diga 
respeito aos dispêndios públicos e aos meios de realizá-los. Sem isso é 
impossível o indispensável equilíbrio entre a receita e a despesa, a 
justa proporção entre o que o Estado reclame dos contribuintes e o 
que eles possam dar, a facilidade de exame e fiscalização que a 
matéria requer. Quando, senhores, periodicamente se expõe aos olhos 
não só dos poderes constituídos, das classes dirigentes, como da 
massa dos cidadãos em um quadro único, simples, claro, inteligível, 
tudo quanto se refira à fortuna púb1ica, de modo que sem muito 
trabalho, sem longas pesquisas, qualquer indivíduo de mediano en
tendimento possa ajuizar de sua gestão, os desperdícios não perdu
ram por muito tempo, os erros são logo corrigidos e as injustiças 
prontamente se reparam. Se, porém, para conhecer exatamente, de 
tais assuntos é mister estudá-los em multiplicidade de leis, em nume
rosos quadros e tabelas, que nem todos sabem ler, as finanças do 
Estado constituem verdadeiro segredo para a maioria dos contribuin
tes, e nesse segredo, está não só a causa principal, como a perma
nência e a impunidade de toda a sorte de abusos! 

O que interessa a todos deve ser por todos compreendido e 
aprovado. 

0 SR. DANTAS. Apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO. Sr. Presidente, para transtornar e compro

meter as finanças de um País não são precisas grandes faltas, basta 
que se pretiram as regras do bom-senso e da prudência pelas quais 
todo o homem avisado sói pautar a sua viela (Apoiados). 

Assim como aquele indivíduo, que a todo o instante não tenha 
bem presentes suas necessidades, seus compromissos e os recursos de 
que dispõe, vai caminho certeiro ele sérias complicações e embaraços, 
assim também as Nações reservam-se triste futuro, se não regulam 
os seus créditos e dispêndios por forma que possam lanceá-los com 
facilidade! (Apoiados). Foi este preceito tão simples, mas ele grande 
sabedoria prática, que os colaboradores da Constituição tiveram em 
vista, ao exigirem o orçamento anual; foi esta norma salutar que 
inspirou os legisladores de 1873, 1877 e 1879, ao ordenarem que 
todas as receitas e todas as despesas figurem na lei de meios. O 
nobre Presidente do Conselho, infelizmente, desconhece-o supondo-se 
habilitado a arrecadar e distribuir o novo fundo de emancipação, 
sem dependência dessa lei! 

:É um erro, um grave erro, contra o qual protesto sentindo não me 
ser dado reagir por outra forma! O nobre Presidente do Conselho 
recordou com visível desvanecimento oue mais de uma vez os con
servadores do Brasil têm sido os promÔtores de reformas apregoadas 
pelos liberais, e a esse respeito citou o exemplo de Robert Peel, 

332 



pondo-se à frente da emancipação dos católicos. Disse S. Ex~ uma 
verdade que não contesto, antes confirmo, fazendo votos para que 
cale no ânimo dos meus correligionários, a fim de que aproveite-lhes 
a lição amarga que encerra. Eu a previ e anunciei, desde o começo 
da situação decaída; e sendo esta, Sr. Presidente, a última vez que 
ocupo a tribuna, na presente sessão, quero por um dever de parti
dista que me prezo ser, recordar o que disse na Câmara dos Depu
tados, na sessão de 27 de janeiro, de 1879, quando só havia espe
ranças e a todos inebriava o triunfo recentemente alcançado. "Aos 
meus correligionários lembrarei, que a principal causa dos desastres 
do nosso Partido, tão forte em número, em ilustração, energia, dedi
cação, o patriotismo está nas divergências que nele se levantam, 
freqüentemente, por questões de amor próprio e orgulho pessoal, e 
na falta de disciplina. Reconheçamos, pois, o nosso erro e evitemos 
com cuidado a sua reprodução. Somos todos amigos; sejamos irmãos. 
Compactos, cerrados e unidos em torno de nossa bandeira, tratemos 
de realizar, umas após outras, as grandes medidas que nela estão 
escritas." 

IH. FUNDO DE EMANCIPAÇÃO 

Para ajudar o esforço antiescravista, a LEI DO VENTRE LIVRE 
criara o chamado FUNDO DE EMANCIPAÇÃO, destinado a indenizar os 
senhores que alforriassem seus escravos, pagando-se-lhes o justo 
valor em dinheiro, fórmula prática de, facilitando as manumissões, 
contribuir para diminuir o número de cativos. 

Enquanto fazia passar a LEI DOS SEXAGENÁRIOS, Cotegipe tratava 
de fortalecer o fundo auxiliar, concedendo-lhe novos reforços orça
mentários, medida algum tanto estranhamente combatida por Afonso 
Celso, em discurso de 27 de setembro de 1886, de crítica ao Ministro 
da Fazenda, Francisco Belisário, acusado de cruzar os braços diante 
do DÉFICIT sempre em crescendo, alargando as despesas, em vez de 
lutar por diminuí-las. 

"Neste sentido", ponderava, "o nobre Ministro fez pouco, perdoe
me dizê-lo. Estou persuadido de que se tivesse para com os seus 
amigos uma linguagem mais franca e decisiva, reclamando do seu 
patriotismo maiores cortes na despesa pública, obtê-los-ia, salvo se 
esta situação política ainda nascente não se compenetra das circuns
tâncias reais do País ou não está preparada para superar as dificul
dades que o cercam (Apoiados). O nobre Ministro condescendeu; 
contentou-se com o que lhe deram e apresenta-se no Senado com 
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um orçamento que encerra já em si um déficit não inferior aos ante
riores, e que no fim do exercício subirá a milhares de contos de réis 
mais, reconhecendo, entretanto, ser de imprescindível necessidade, 
restabelecer o equilíbrio entre a receita e a despesa, custe o que custar! 
E julga S. Exi!- eximir-se da responsabilidade, que daí lhe advém, 
alegando não lhe parecer estar no sentimento geral da Nação, nem 
no dos seus representantes que a Economia descesse a pontos mais 
importantes; - tais foram textualmente as suas palavras. 

Sem dúvida em nosso sistema de Governo é dever do Governo con
sultar o voto dos representantes da nação, e especialmente o voto 
da Nação, e com ele conformar-se; mas esse dever tem um limite, 
traçado pela convicção contrária, pela consciência de que esse voto 
obedece a uma falsa orientação, que o desvia do bem público. E em 
tais condições os Ministros do valor moral de S. Exi!- e que têm o 
seu prestígio, ou conseguem tudo o que entendem necessário ou 
retiram-se; não se submetem. Se vencido S. Exi!- cairia gloriosamente, 
e a sua queda recomendando-o ainda mais ao aplauso de todos os 
homens refletidos, e a gratidão dos vindouros, não seria um revés 
para a verdadeira política financeira, que as circunstâncias nos estão 
impondo; - facilitaria o seu triunfo. 

Há coisas que não podem vingar em viva luta, e para as quais as 
tentativas mal sucedidas não são obstáculos que se lhes anteponham, 
favorecem-nas e apressam a vitória. 

0 SR. DANTAS. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELSO. Os sucessores prováveis do nobre Ministro, 

- quer um dos honrados Senadores pelo Rio de Janeiro, os Srs. Tei
xeira Júnior ou Paulino, quer o digno representante de Pernambuco, 
o Sr. João Alfredo - não poderiam trilhar senda diversa, adotariam 
igualmente o programa das largas economias - julgo-me autorizado 
a afirmá-lo, em homenagem à sua ilustração e patriotismo -, e 
quando, Sr. Presidente, a maioria da Câmara dos Deputados assim 
visse sucessivos Ministérios organizados por seus chefes insistirem 
na mesma idéia, fazerem questão de profundos golpes na despesa, 
ela, creia-o V. Exi!-, reconsiderando o assunto, não negaria o apoio de 
seu civismo às medidas que o Governo solicitasse. 

O SR. DANTAS. Sem contestação. 
C! SR. AFoNso CELSO. Pode ser que esteja em erro, e que o pro

cedimento do nobre Ministro seja inatacável, mas devo declarar a 
S. Ex: que com ele malograram-se as melhores esperanças por mim 
depositadas no seu perfeito conhecimento dos negócios, na sua profi
ciência e energia, na legítima e nobre ambição de glória que deve 
ter. Socorreu-se também S. Exi!-, para explicar a condescendência 
com os amigos, à falta de programa de economias sistemáticas for
mulado por alguns dos chefes da oposição, sem cujo concurso não 
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poderia avançar nesse terreno. Eu congratulo-me com o nobre Mi
nistro pelo progresso que esta asserção revela não só da parte do 
Governo, como da escola política a que pertence. Quando aqui, em 
sessões passadas, eu pedia aos meus ilustres adversários, que visto 
combaterem as economias lembradas, indicassem os planos prefe
ríveis, respondiam-me: "Somos oposição e nada temos que sugerir; 
sejamos Governo e então revelaremos o nosso programa." São hoje 
Governo, e desculpam-se de não terem feito mais com a falta de 
programa dos oposicionistas! Não direi, Sr. Presidente, que seja isto 
uma retratação - palavra que, como bem ponderou-se na Câmara, 
define a quadra presente - qualificá-lo-ei de progresso, que assinalo 
com prazer. 

0 SR. DANTAS. Apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO. Ouvi com indizível satisfação o nobre Mi

nistro repetir aqui o que apregoávamos, por entre vivos protestos 
de seus correligionários - a saber - (reproduzo a frase de S. Ex~), 
a necessidade de equilibrar o orçamento, custe o que custar -, não 
se impõe unicamente ao Governo, mas a todos aqueles que têm a res
ponsabilidade dos negócios públicos- tanto Governo como oposição. 

Releva, porém, advertir Sr. Presidente, que se a oposição não apre
sentou programa de economias (o que não é inteiramente exato, pois 
algumas foram lembradas), queixe-se o nobre Ministro do honrado 
Presidente do Conselho, que a uma indicação nossa, feita na melhor 
intenção e no exclusivo intuito de auxiliá-lo para o desempenho de 
um dos seus mais solenes compromissos, a reforma municipal, res
pondeu-nos com a maior sobranceria: "Guardem as suas idéias, o 
governo dispensa-as." 

Mas, a verdade é que lembramos economias importantes, não acei
tas pelo Governo, nem seus amigos, como prova o próprio projeto 
de receitas, que estamos discutindo. 

A primeira pode ser estimada em cerca de 4,500:000$ e constitui 
exatamente o dissentimento com os meus colegas de comissão, que 
me trouxe à tribuna. A eliminação dos 5% adicionais a todos os 
direitos exceto os de expmiação, criados pela lei de 28 de setembro 
de 1885, importa a supressão da respectiva despesa. Mas, por que 
propusemos a eliminação dessa verba de despesa? Por três razões 
todas valiosíssimas. 

A primeira é que, diante da necessidade imperiosa de reduzir 
despesas, o bom senso está indicando dever-se começar pelas que, 
apenas resolvidas ou decretadas, ainda não se fizeram e conseguinte
mente ainda não criaram interesses ou utilidades, que não convenha 
ofender ou preterir. Destarte se não se prover de remédio o mal, que 
trata-se de debelar, consegue-se já alguma coisa - não se o agrava. 

0 SR. DANTAS. Perfeitamente. 
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O SR. AFoNso CELSO. Sr. Presidente, de outra ordem é a segunda 
razão que origina-se, direi melhor - emerge viva, forte, irresistivel
mente convincente do movimento emancipador, que operou-se no 
país a contar da lei de 1871. Sabem todos que sem embargo dos 
esforços feitos para a concessão de alforrias, mediante o respectivo 
fundo estabelecido por aquela lei, não obstante ter gasto até hoje 
cerca de 19,000:000$, não conseguiu o Estado resgatar do cati
veiro a décima parte dos que receberam benefícios do particular 
(Apoiados). 

Esse sentimento generoso cada vez se desenvolve mais e maior 
intensidade adquire no coração do povo brasileiro, por forma que 
não há atualmente em ponto algum do Império data, acontecimento 
de família, festivo ou lutuoso, motivo de regozijo ou de pesar, ato 
importante da vida privada ou pública, que não se solenize por 
concessões de liberdade (Apoiados). 

Ora se já não era justo que a Nação inteira se impusesse sacrifí
cios, que imediatamente aproveitam a uma só classe, por mais nume
rosa e digna de consideração que ela seja, verdadeiramente iníquo é 
obrigar a concorrer para pagamento da liberdade de escravos alheios 
aqueles que libertaram os seus gratuitamente. 

A terceira razão, senhores, é tão decisiva e peremptória como a do 
comandante da praça, ao inocentar-se da rendição, e eu a resumirei 
em uma frase consagrada pela Igreja em época tormentosa: non 
possumus. 

0 SR. DANTAS. Apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO. Recordo-me que em 1867 o Ministério 

presidido pelo meu honrado amigo, o Senador Zacarias, de saudosís
sima memória, submeteu ao estudo do Conselho de Estado o projeto 
que quatro anos mais tarde converteu-se, ligeiramente modificado, 
na lei de 28 de setembro; e nessa ocasião, Eusébio de Queirós, uma 
das maiores capacidades políticas que tivemos, opinava que para a 
extinção da escravidão, o melhor alvitre seria fixar-se um prazo de 
20 anos, se me não engano, pagando então o Estado aos proprie
tários a indenização possível, isto é, aquela que comportassem as 
circunstâncias do erário público. Não há muitos dias, ouviu o Senado 
ao meu ilustrado amigo, autor da segunda lei de 28 de setembro, 
declarar que na questão da emancipação não prescindia de uma idéia 
- indenização possível, por outra, não a correspondesse ao valor 
do escravo, mas a que está nas forças, cabe nos recursos do Tesouro. 

Pois bem, colocando-me exatamente no ponto de vista de tão 
eminentes estadistas, um tão precocemente falecido, outro felizmente 
na plenitude de seus talentos superiores, eu digo - desde que há 
tantos anos o déficit, reproduzindo-se nas nossas finanças com a 
regularidade de uma força mecânica, na frase de um ex-Presidente 
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do Conselho, criou uma situação arriscadíssima, à qual é mister 
acudir com remédios heróicos, que ainda não foi possível empregar; 
desde que o mal agrava-se, por que apesar do aumento de impostos 
a dívida subiu em um ano único de quase 20% da sua totalidade, o 
déficit continua e a receita decresce, desde que se as condições do 
Estado são de penúria - de miséria, podemos qualificar as de muitas 
províncias, é absolutamente impossível; que ao fundo de emancipa
ção consagremos 5% de todas as contribuições existentes, sem que 
em pouco tempo nos venham a faltar os meios de solvermos os nossos 
compromissos de honra pagando pontualmente aos que nos confia
ram seus capitais. 

Esta é a minha convicção, senhores, e esta será a de quantos 
refletirem sobre a situação em que o País se acha. É tempo de dissi
parem-se todas as ilusões; outra indenização não é possível pela 
emancipação, além dos serviços por tempo limitado. Eis Sr. Presi
dente, porque sugerimos, eu e o meu honrado amigo Senador pela 
Bahia, o Sr. Dantas, a eliminação dos 5% adicionais com o que 
aliviar-se-ia o orçamento de uma despesa de cerca de 4,500:000$000. 

Esta medida, a que prestou seu valiosíssimo apoio nobre Senador 
pelo Rio Grande do Norte, foi combatida pelo ilustrado relator da 
comissão, de orçamento, nos seguintes termos: "Os Senadores Afonso 
Celso e Dantas opinam pela suspensão de tais rubricas por motivos 
que no debate sujeitaram à sabedoria do Senado. O Senador Diogo 
Velho vota no mesmo sentido por entender que o estado do tesouro 
não permite o reforço das contribuições públicas senão para equilibrar 
os termos do orçamento, acrescendo que o sistema da Lei n9 3.270 
de 28 de setembro de 1885 deve dar o resultado desejado no prazo 
estabelecido por efeito do mecanismo da concepção legislativa 
e dispensa o concurso de uma força, que é mínima compamda à 
eficácia dos outros fatores. O relator da comissão, sem contestar a 
procedência desta apreciação, decide-se pela emenda da Câmara dos 
Deputados, fundado em consideração de "- mais elevado alcance, 
qual é a de não perturbar em seu desenvolvimento prático -" a 
solução dada ainda ano passado à grave questão da emancipação do 
elemento servil. Resolvido o problema pela Lei n9 3.270, os grandes 
interesses nele envolvidos tiveram de acomodar-se ao novo regime 
no qual se tem de operar a transformação do trabalho nacional. Não 
é, pois, de bom conselho porem em dúvida os poderes do Estado 
o acerto, com que procederam ainda recentemente em tão impor
tante assunto e menos ainda determinar novos abalos na ordem eco
nômica quando dificilmente se poderão restabelecer as finanças do 
Império em uma quadra, na qual não serão talvez muito fundadas 
as esperanças de aumento de produção. "- A lei de 28 de setembro 
de 1885 deve ser mantida em sua integridade para dar os efeitos pre-
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vistos pelo legislador e não sobressaltar-se a confiança que funda
mentalmente inspiram à Nação os atos legislativos. Sendo do mesmo 
parecer os Senadores Sinimbu, Barros Barreto e Cruz Machado, a 
maioria da comissão adota a emenda da Câmara dos Deputados." 

Sr. Presidente, este período está belamente escrito e apresenta 
mesmo o cunho de prudência e gravidade, que tanto distinguem o 
honrado Senador pelo Rio de Janeiro, mas S. Ex~ consentirá dizer
lhe que contém em si mesmo a própria refutação. Inquestionavel
mente é uma consideração do mais elevado alcance a de não pertur
bar em seu desenvolvimento prático a solução dada em o ano passado 
à grave questão do elemento servil; mas o nobre Senador concor
dará comigo: 

19) Que essa consideração perderá muito do seu alcance, se por
ventura a perturbação, que S. Ex~ receia não tiver uma certa inten
sidade, se for de pouca importância, insignificante, mínima. 

29) Que perderá todo o alcance, desde que a execução fiel, exata 
das medidas referentes à grave questão do elemento servil, produzir 
conseqüências piores, perturbação mais séria do que a do desenvol
vimento prático daquelas providências. 

Não sei, Sr. Presidente, se me exprimi com clareza quanto a este 
segundo ponto, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o ilustrado 
relator da comissão apos-se à supressão dos 5% adicionais porque 
perturbará o desenvolvimento prático do sistema de emancipação ado
tado pela lei de 1885. Este argumento é valioso, mas perderá toda a 
força, se, porventura, provar-se que a permanência dos referidos 5% 
adicionais trará perturbação mais grave que a da execução da men
cionada lei, sem o auxílio da taxa suprimida. Pois bem; - vamos ao 
primeiro ponto. 

Que a perturbação, no desenvolvimento prático da solução dada 
em o ano passado à questão do elemento servil, resultante da elimi
nação da taxa adicional, será de nenhuma importância, reconhece-o 
o próprio ilustrado relator, quando não contesta a procedência da 
razão dada pelo nobre Senador do Rio Grande do Norte, em favor 
da eliminação. Qual foi essa razão? De pleno acordo comigo e o 
nosso ilustre colega pela Bahia, S. Ex~ sustenta que a força desse 
fator, isto é, dos 5% adicionais, cujas 2/3 partes devem ser em
pregadas na alforria de escravos, é mínima comparada com a dos 
demais fatores, que devem concorrer para esse mesmo resultado, a 
alforria de escravos. Ora, se o fator que pretendemos retirar do meca
nismo da lei de 1885 é o menos eficaz, se os mais fortes, poderosos 
e produtivos continuam a atuar, claro é que a perturbação prove
niente dessa retirada não pode ser grande, mas ligeira e insignificante. 
Logo a consideração que se baseia no receio de tal perturbação perde 
alguma coisa de seu valor, e fica demonstrada a primeira asserção, 
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que oponho ao principal fundamento do parecer do ilustrado relator, 
da comissão. 

O SR. PAULINO DE SousA. Opinei assim, porque como o Sr. Dantas 
nesta questão, não quero retrogradar. 

O SR. AFoNso CELSO. Não haveria regresso e sim um passo mais 
adiantado na medida que propusemos. 

Segundo ponto: as conseqüências da manutenção da taxa adicional 
serão mais graves, mais nocivas, do que as da sua supressão. 

Da supressão o que resulta? Pequeno, quase insensível enfraqueci
mento na ação emancipadora da lei de 1885, cujos principais fatores 
continuam a funcionar. Da conservação, porém, o que pode provir? 
Vejamo-lo. No empenho, que desde muitos anos se impõe a todos 
os Governos, de melhorar o estado financeiro, pediu o nobre Minis
tro da Fazenda - e o projeto em discussão concede-lhe -, autoriza
ção para agravar alguns impostos existentes. Dos novos recursos que 
assim lhe são dados aquele que mais promete e no qual S. Ex~ mais 
confia é, sem contestação, a faculdade de rever a tarifa das alfân
degas, para o fim de corrigir os valores oficiais de algumas merca
dorias, artifício de linguagem com que procura-se encobrir a reali
dade, por que a realidade é não visar essa autorização outra coisa 
senão aumentar os direitos de importação. 

Conforme um trabalho organizado no Tesouro e que o nobre 
Ministro teve a obsequiosidade de mandar-me, S. Ex~ espera obter da 
revisão da tarifa, em 

um ano, cerca de .............. . 
da revisão das tabelas do selo .... . 
do imposto sobre bebidas alcoólicas 

3,900:000$000 
200:000$000 
600:000$000 

4, 700:000$000 

Não está nesse cálculo incluído o produto provável do novo im
posto sobre o sal, mas tomando por base o que se estimou em 1879, 
relativamente a uma taxa quase igual, que o nobre Presidente do 
Conselho aqui rejeitou, daí poderão vir mais 500:000$, ao todo 
5,200:000$000. Portanto, a revisão da tarifa deverá fornecer ao nobre 
Ministro o triplo do que podem dar as demais novas fontes de receita 
que procurou criar. Ora, é manifesto, Sr. Presidente, que a existência 
dos 5% adicionais sobre todos os direitos de importação embaraça, 
complica e dificulta a revisão projetada, e assim prejudica o melhor 
recurso com que conta o Governo para reduzir o déficit do orça
mento. Removido esse obstáculo o nobre Ministro da Fazenda po
deria desempenhar a sua tarefa com mais vantagem para o tesouro 
porque operaria com maior liberdade de ação. 
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Conseguintemente o que importa a conservação da taxa adicional? 
Prolongar a situação melindrosa das finanças senão torná-la cada 
vez pior; porque os males dessa natureza agravam-se como o simples 
decurso do tempo; os déficits lembram as fendas que se abrem nos 
terrenos pouco sólidos, depois de grandes temporais; é mister tapá
los imediatamente para se não converterem em desmoronamentos 
colossais! 

Acaso contestará alguém ser semelhante resultado incomparavel
mente mais inconveniente e grave do que a perturbação do desenvol
vimento prático da lei de 1885, proveniente da supressão do seu fator 
de importáncia mínima? Seguramente não; em primeiro lugar porque 
essa perturbação apenas prejudicará temporariamente a um certo 
número de escravos; ao passo que a permanência dos déficits afeta a 
todas as classes, à Nação inteira; e depois porque a perturbação do 
sistema da lei de 18 85 pode ser prevenida ou remediada por outros 
meios, que melhor consultem os seus intuitos, melhor satisfaçam os 
fins do legislador e redundem em benefício daqueles a quem quis 
proteger; entretanto, que a continuação de uma situação financeira 
em tão antigo desequilíbrio pode ser causa de desgraças irreparáveis, 
a bancarrota, a ruína, o descrédito do País. 

Eu não receio afirmar, Sr. Presidente, que, colocado entre os dois 
males a que me refiro - ligeira perturbação no sistema da lei de 28 
de setembro e a continuação do déficit -, o nobre relator da Co
missão não hesitaria em preferir o primeiro. 

Portanto, julgo ter demonstrado o segundo postul~do que estabe
leci, contra a argumentação do meu ilustrado colega. 

Continua S. Ex.~: "Resolvido o problema pela Lei n9 3.270, os 
grandes interesses nele envolvidos tiveram de acomodar-se ao novo 
regime, no qual se tem de operar a transformação do trabalho na
cional. Não é, pois, de bom conselho porem em dúvida os poderes 
do Estado, o acerto com que procederam ainda recentemente em tão 
importante assunto, e menos ainda determinar novos abalos na ordem 
econômica - quando dificilmente se poderão restabelecer as finanças 
do Império em uma quadra, na qual não serão talvez muito fundadas 
as esperanças de aumento de produção." 

Sr. Presidente, com todo o acatamento devido ao nobre Senador 
pelo Rio de Janeiro, eu peço licença para ponderar que estas pala
vras traduzem manifesto engano na apreciação de fatos notórios e 
recentes. Para afirmar que a Lei n9 3.270 resolveu o problema do 
elemento servil, e que os grandes interesses aí envolvidos acomo
damm-se com o regime por ela criado, é preciso não atender para o 
que se passa no País, para o que ocorre na outra Câmara, para o 
que se dá no próprio recinto do Senado. O que exprime, o que signi
fica, senhores, a votação havida na última sessão acerca das emendas 
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do nobre Senador por São Paulo, votação que força o Governo a 
apelar para um recurso constitucional extraordinário, senão que a 
Lei n9 3.270 não resolveu o problema e nem com ela acomodaram
se os grandes interesses a que diz respeito? 

Pois desconhece o nobre Senador, que a propaganda pela eman
cipação prossegue tenaz, indefesa, no Parlamento, e fora do Parla
mento, e principalmente na consciência de todos, onde tem por 
auxiliar poderoso a convicção geral de que não perdurará a insti
tuição servil o prazo, que se pretendeu marcar-lhe? Se assim é, para 
moderá-la, para impedir que saindo do terreno legal se entregue a 
excessos, o que cumpre é afastar da lei a que está hoje sujeita a 
instituição condenada tudo quanto possa torná-Ia mais odiosa, e eu 
não sei o que mais contribuirá para isso do que tributar à Nação 
inteira em proveito de uma classe. Os abalos, que o nobre relator 
receia, provirão antes da pertinácia com que se tente manter o 
statu quo do que das modificações razoáveis, que se lhe possa fazer. 

O parecer conclui a sua impugnação com estas palavras: "A lei 
de 28 de setembro de 1885 deve ser mantida em sua integridade 
para dar os efeitos previstos pelo legislador e não sobressaltar-se a 
confiança, que fundadamente inspiram a Nação os atos legislativos." 

Em verdade Sr. Presidente, não convém abalar a confiança que 
à Nação inspiram os atos legislativos; mas acaso essa confiança 
nasce da manutenção das leis uma vez promulgadas, ou do seu 
acerto, sabedoria e eficácia? E, para não reproduzir debates findos, 
como quer o nobre Senador que a Nação tenha confiança na lei de 
28 de setembro de 1885, se o Presidente do Conselho de Ministros 
incumbido de executá-Ia e colabor2.dor na sua adoção, já declarou 
solenemente ser-lhe carga aiheia, que suporta constrangido? 

0 SR. DANTAS. Apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO. Confiança não pode ter a Nação em nenhu

ma lei unicamente porque os poderes competentes não a alterem 
senão pelo efeito benéfico de suas disposições. Citando um só exem
plo, eu observarei que a lei de 1860, sobre sociedades anônimas, 
vigorou durante 22 anos e jamais inspirou confiança à Nação que 
contra ela sempre reclamou. 
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O GABINETE DE JOÃO ALFREDO 
E O COROAMENTO DA LUTA: 

A ABOLIÇÃO 

EM DIVERGÊNCIA com a Regente D. Isabel, Cotegipe renunciou ao 
Governo, cedendo o lugar ao correligionário, o pernambucano João 
Alfredo Correia de Oliveira que, organizando o Gabinete de 1 O de 
março de 1888, dois meses depois conseguia a vitória final - a 
Lei 3.353, de 13 de maio, de concisão lapidar: "Art. I. É decla
rada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Art. II. 
Revogam-se as disposições em contrário." 

Adivinha-se, na atitude dos LIBERAIS, inarticulada nota de frustra
ção diante de curiosa circunstância na vida política do Segundo Rei
nado: salvo a ELEIÇÃO DIRETA, as "conquistas" mais avançadas do 
Governo - a extinção do tráfico, a LEI DO VENTRE LIVRE, a LEI 
nos CÍRCULOS, a LEI DO TERÇO, a LEI Dos SEXAGENÁRIOS, a ABOLI
ÇÃO- se devem a Gabinetes CoNsERVADORES; e, assim, mesmo os 
espíritos lúcidos e equilibrados como Afonso Celso, vendo o adver
sário arrebatar-lhes as bandeiras, deixariam trair alguma coisa de 
desapontamento, traduzido na resistência, ora ostensiva, ora reticente, 
à tramitação das medidas propostas pela grei "saquarema", consti
tuindo sinal expressivo desta reação velada a linha do prócer de Ouro 
Preto de relação ao Gabinete de 1 O de março. 

Expondo ao Parlamento as causas da sua retirada, lera Cotegipe 
a carta endereçada à Regente, a quem haviam desagradado as pro
vidências enérgicas do Ministro de Justiça, Samuel Mac Dowell, para 
reprimir desordens verificadas na Corte, acentuando a certa altura: 
positivado lhe mereciam "mais crédito outras informações que não as 
dadas sob a responsabilidade dos seus conselheiros constitucionais", 
ao Gabinete não restava "outro alvitre senão o pedir a sua demissão 
coletiva". 

E quando João Alfredo se apresentou ao Senado, Afonso Celso o 
recebeu de lança em riste, acentuando, de saída, as divergências entre 
os dois próceres conservadores, autorizando admitir-se não havia 
"unidade de pensamento" na família saquarema, cujos dirigentes mais 
categorizados se mostravam em desacordo e em conflito. 

Um pouco estranha, aliás, a posição do paredro mineiro, levando 
em conta o pronunciamento de 17 de setembro de 1880. Presidente 
do Conselho e Ministro da Fazenda do Gabinete de 28 de março, 
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Saraiva revogara algumas medidas tomadas pelo antecessor, inclusive 
0 Imposto do Vintém, provocando críticas do ex-titular, donde a 
estranheza de Junqueira, ante os desentendimentos dos dois líderes 
überais. Comentando as observações do comprenheiro de represen
tação, ponderava Afonso Celso: 

"Sr. Presidente, incomodou-se o nobre Senador porque não arran
cou ao ilustre Sr. Presidente do Conselho a condenação do meu 
procedimento neste negócio. Desejava S. ExSt tornar saliente mais 
uma divergência entre o Ministro atual e o de 5 de janeiro. 

O SR. JUNQUEIRA. Mais uma. 
O SR. AFoNso CELSO. Sim, mais uma. Este aparte de V. ExSt 

inspirou-se no mesmo pensamento do nobre Senador. Não estou de 
acordo com o Gabinete no modo de apreciar e resolver algumas 
questões administrativas ... 

O SR. JoÃo ALFREDO. Está claro, ainda que esteja de acordo em 
política. 

O SR. AFoNso CELSO. Sem dúvida. Mas, senhores, este desacordo 
não influi, nem influirá (compreendam-no bem os nobres Senado
res, para que não percam seu tempo), na minha atitude perante o 
Ministério. Não posso pretender que o meu ilustre sucessor dê às 
questões ocorrentes a mesma solução que entendia dever dar-lhe o 
Gabinete 5 de janeiro (Apoiados). Ainda menos posso ver um 
acinte, uma ofensa, nessa diversidade de opiniões (Apoiados). Cada 
um cumpre seus deveres como julga mais acertado, e a escolha dos 
meios de ação só compete àquele que tem a responsabilidade. Faço 
sinceros votos para que o Ministério acerte sempre, e seja mais feliz 
do que o seu antecessor; aplaudirei sinceramente os seus triunfos 
porque com eles só podem lucrar o país e o meu partido. Se os Ga
binetes do mesmo credo político não pudessem ter opiniões contrá
rias, sobre a marcha da administração, se fossem meros continuado
res uns dos outros, o que poderia justificar as mudanças de Ministé
rio no seio do mesmo partido? Ressalvando, pois, as minhas opiniões 
individuais e o direito de externá-las quando me parecer oportuno, 
não tenho até hoje motivo para deixar de apoiar o Gabinete, por
que reconheço em todos a mesma liberdade que quero para mim. 
Deste propósito nunca poderiam demover-me razões de amor-próprio, 
que jamais pautaram meu procedimento político. Nunca animarei, 
e menos provocarei cisões no meu Partido, antes tratarei sempre de 
preveni-las e obstá-las. 

Portanto, Sr. Presidente, perdem seu tempo os que tratam de ex
plorar qualquer divergência. 

O SR. JUNQUEIRA. Ninguém quer explorar. 
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O SR. AFoNso CELSO. Atendo à reclamação, e substituo a palavra, 
dizendo - que nada conseguirão os que tratam de acentuar ou pôr 
em evidência qualquer desacordo de opiniões que haja entre mim e 
os meus amigos do Ministério. Vendo neles fiéis e convencidos sectá
rios dos princípios liberais, hei de apoiá-los quanto possa para que 
desempenhem a missão, que têm a seu cargo. 

Exprimindo-me por esta forma, senhores, não manifesto opinião 
de momento, observo e pratico apenas os conselhos que sempre dei 
aos meus amigos, e que ainda em o ano passado repeti na Câmara dos 
Srs. Deputados. Tomando ali parte na discussão da resposta à fala 
do trono, como relator da respectiva comissão, eu lembrei-lhes que 
o segredo das vitórias conservadoras estava na disciplina e união 
do seu partido, que deviam todos os liberais, postas de parte as 
susceptibilidades, banidas as questões pessoais, esforçarem-se e auxi
liarem-se reciprocamente para a realização de suas idéias, e, final
mente, que se passados alguns anos deixássemos o poder, sem nos 
termos nobilitado por grandes serviços ao País, não nos queixássemos 
senão da nossa falta de união e de nada termos aprendido nem es
quecido na desgraça. Está aí traçada, Sr. Presidente, a norma de 
meu procedimento como homem de partido, ontem, hoje e sempre. Di
vergências de pensamento acerca de questões que não são políticas, 
onde as não existem? Não as há, porventura, e fundas, entre os con
servadores? 

O SR. SILVEIRA MARTINS. Eles estão muito indisciplinados agora. 
O SR. AFONSO CELSO. Estão; infelizmente perderam já aquela coe

são e unidade que tiveram e tanto os distinguiu. Digo infelizmente, 
porque considero um grande mal, nesse nosso sistema de Governo, 
a falta de partidos fortes e bem organizados (Apoiados). 

O SR. CoRREIA dá um aparte. 
O SR. AFONSO CELSO. Há de perdoar-me; sou muito míope, mas 

quando ponho os vidros envergo tanto como qualquer de Vossas 
Excelências e não me escapam certos sintomas. Os conservadores, 
em público, ainda procuram mostrar-se quais foram nessas passadas 
eras, mas a harmonia é aparente, não real, como a dos casais, que, 
vivendo em horrorosa luta doméstica, na presença de estranhos re
velam-se muito amiguinhos, muito unidos, e protestam que nunca ti
veram a menor desinteligência e sempre foram felicíssimos! (Riso). 

Estimarei que me iluda, e que os meus ilustres adversários este
jam na mais santa paz e concórdia; pelo que nos toca a nós li
berais ... 

O SR. RIBEIRO DA Luz. Eu o espero na questão do imposto do 
vintém. 

O SR. AFoNso CELSO. Hei de combater a opinião do Ministério, 
não o duvide ... 
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O SR. RIBEIRO DA Luz. E eu aqui estou para ajudá-lo. 
O SR. AFoNso CELSO. Penso que o imposto é justo, módico, con

veniente e uma boa fonte de renda; não acho razoável, antes desa
certada, a sua supressão. 

0 SR. RIBEIRO DA Luz. Apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO. Não suponham os nobres Senadores que por 

cantarem hoje vitória dos adversários desse imposto, e muitos quere
rem declinar de si a responsabilidade de sua adoção, eu a repudie. 
Não! assumo essa responsabilidade plena e inteira, e hei de sustentá
lo. Mas se o Ministério convencer-se de que ele é injusto ou desne
cessário, não duvidarei até votar pela sua supressão, porque é insus
tentável todo o imposto que seja dispensável (Apoiados). Apenas 
convidá-lo-ei a examinar se não existem outras contribuições mais 
onerosas, verdadeiramente vexatórias e inconvenitentes, que devam ser 
abolidas de preferência a essa módica taxa ... " 

Esquecendo a doutrina sustentada em 1880, Afonso Celso explo
rava um dos lados fracos do Gabinete de Cotegipe - desacordo da 
alta cúpula conservadora no tocante à política emancipacionista -
enxergando, ainda, quebra dos bons princípios do sistema representa
tivo na organização do novo quadro dirigente. 

"Sabe", dizia então, "que o nobre Presidente do Conselho tem de 
comparecer perante a Câmara dos Deputados, e não o embaraçará 
no cumprimento desse dever. Poucos momentos demorar-se-á na 
tribuna, fazendo algumas observações, sugeridas pelo que acabou 
de ouvir, tanto ao honrado Sr. Presidente do Conselho, como ao seu 
digno antecessor. Evidentemente, das palavras proferidas pelo Sr. 
Barão de Cotegipe conclui-se que na opinião de S. Ex'-' achamo-nos 
em face de uma situação anormal, e que na despedida do Ministério 
de 20 de agosto e organização do que ora se apresenta ao Senado 
deixaram de ser observados os verdadeiros princípios constitucionais 
(Apoiados). No conceito de S. Ex'.' quer em um, quer em outro fato, 
houve ofensa das boas normas, transgressão do sistema representati
vo, falseamento das instituições (Apoiados). Este ponto deve ser es
clarecido. É esta uma apreciação pessoal do nobre Senador, ou está 
de acordo com outros correligionários seus do Senado? Aqui têm 
assento os ilustres chefes do Partido Conservador que não podem 
esquivar-se a pronunciar-se com franqueza sobre a questão. São Suas 
Excelências solidários com o nobre Barão? Pensam também que o 
atual Ministério está governando com sacrifício e em menoscabo da 
doutrina constitucional, que compete-lhes zelar? É necessário que 
se expliquem (Apoiado). Convém saber-se como julgam dos fatos 
e aquilatam a severa censura formulada por um estadista da impor
tância do nobre ex-Presidente do Conselho, especialmente os ilustres 
Senadores que sempre o acompanharam, quebraram lanças em seu 
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apoio, foram seus mais poderosos defensores, e sabidamente acon, 
selhavam a política que S. Ex~ adotou (Apoiados). 

Não era ao orador que cabia vir à tribuna, após o ilustrado Se· 
nadar pelo Rio Grande do Sul; mas a alguns desses nobres chefes 
do Partido Conservador, íntimos e protetores do Ministério decaído, 
pois corria-lhes o dever de manifestarem-se acerca da importante 
transformação política que se operou à sombra da sua bandeira 
(Apoiados). Suas Excelências hão de compreender quanto importa 
que se expliquem e se definam ... 

O SR. PAULINO DE SousA. Pelo que me diz respeito, não preciso 
novamente definir-me. Aí estão as minhas palavras e procedimento 
anterior. 

O SR. AFONSO CELSO. Não precisa acrescentar palavra: as do 
nobre Senador pelo Rio de Janeiro dizem muito. Houve uma grande 
lacuna nas explicações do nobre ex-Presidente do Conselho, e já o 
ilustrado Senador pelo Rio Grande do Sul bem a assinalou. A carta 
que S. A. Imperial a Regente dirigiu ao Sr. Ministro da Justiça não 
pode ficar em segredo, desde que o nobre Barão de Cotegipe não só 
a ela referiu-se, mas comunicou ao Senado e ao País a resposta que 
teve por parte do Ministério demitido. Com toda a razão reclamou 
o Sr. Silveira Martins a sua leitura, e o orador insistirá para que 
venha a lume. Essa carta é um documento importante, é um documen
to político, que o País tem direito de conhecer, e é imperioso dever 
dos que revelaram a sua existência não ocultá-la, até para não auto
rizarem juízos temerários. Tão grave foi o conteúdo dessa carta, que, 
ao recebê-la, o Gabinete resolveu exonerar-se! Não pode, pois, haver 
reservas sobre ela, tanto mais quanto o nobre ex-Presidente do Con
selho não as teve para com a resposta, trazendo-a ao conhecimento 
do público. Como julgar-se da procedência ou fundamento dessa 
resposta, ignorando-se o que Sua Alteza declarava, ordenava, ou 
exigia na imperial missiva?! (Apoiados). Como ajuizar da resolução 
do Ministério, deliberando retirar-se do poder, e das causas que a 
isso o forçaram, sem ciência desse documento? (Apoiados). Desculpe 
o nobre ex-Presidente do Conselho; antes de ler a resposta devia ter 
lido a carta; se não queria que fosse conhecida, não devia ter a ela 
aludido, e menos exibir a que em nome do Gabinete entendeu ende
reçar à Augusta Regente (Apoiados). As explicações do nobre ex
Presidente do Conselho, nesta parte, exigem complemento; o País 
não pode satisfazer-se com as que lhe foram dadas (Apoiados). 

Há ainda outro ponto obscuro e que convém esclarecer-se nas decla
rações do Gabinete demissionário. O nobre Barão de Cotegipe disse: 
-Refiro os fatos por esta forma, porque não posso fazê-lo de outro 
modo -; o orador crê que reproduz fielmente as palavras de S. Ex~. 
Como se deve entender isto? Acaso há alguma coisa mais que deter-
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minasse a retirada do Ministério, e S. Ex~ julgou-se obrigado a não 
revelar em respeito às conveniências do alto cargo de que foi desti
tuído? Ou, ao contrário, as palavras de S. Ex~ querem significar que 
nada mais disse, ou não disse coisa diversa, por ter referido toda a 
verdade?! Não convém que, a respeito de fatos tão importantes, 
possam formar-se conjecturas, autorizadas por frases de ambíguo 
sentido; vivemos em um regime de publicidade e de franqueza. Uma 
última explicação pede o orador ao nobre ex-Presidente do Conselho. 
Todo o Ministério julgou-se exautorado pela carta de Sua Alteza e 
pediu, por isso, sua demissão. O orador desejava saber se o atual nobre 
Ministro de Estrangeiros, que exercia a pasta da Agricultura,* foi 
solidário com os seus colegas até o fim, e acompanhou-os na delibe
ração tomada. Se foi solidário até o fim, se incorreu igualmente na 
falta de confiança da Coroa, não se compreende, ou, pelo menos é 
difícil compreender-se como passou de um Gabinete para outro. 

Agora dirá algumas palavras ao honrado Sr. Presidente do Conse
lho. S. ExSt manifestou-se, como aliás já se previa francamente aboli
cionista. Ainda bem! A instituição nefanda vai desaparecer, não em 
cinco dias, ou cinco minutos, como desejava o nobre Senador pela 
Bahia, e teria realizado se lho consentissem; mas tão prontamente, 
como permitirem-no as fórmulas parlamentares. Elas não serão pro
teladas no Senado, ao menos pela bancada liberal, e na outra Câmara 
terão, é de crer-se, a marcha rápida e suave, que fazem esperar a 
conformidade de vistas da oposição com os seus velhos correligioná
rios, e as convicções profundas, a dedicação e entusiasmo da ilustrada 
maioria conservadora, a qual não será menos devotada ao nobre Presi
dente do Conselho, que lhe vai falar em nome da liberdade, do que 
foi para com o ilustre Sr. Barão de Cotegipe, quando, como há pouco 
lembrou S. Ex'\ dela conseguiu que se prolongasse o cativeiro. 

Assim, pois, não há duvidá-lo, em prazo brevíssimo pode realizar
se uma grande reforma social, pacificamente e pelos trâmites legais 
ordinários - o que é uma glória, exclusivamente brasileira, que 
nenhum povo pode disputar-nos, justo motivo de orgulho para esta 
nossa nacionalidade tão pouco conhecida; tão mal julgada e tantas 
vezes caluniada por estranhos e até por alguns próprios filhos seus! 
(Apoiados gerais). Portanto, já que estamos de acordo e nem sequer 
receia-se mais que o carro se precipite veloz ladeira abaixo, não há 
tempo a perder! No ponto a que chegou a questão a menor demora 
será injustificável, e o nobre Presidente do Conselho corresponderia 
devidamente aos intuitos patrióticos de que está animado, se os ofícios 
que dirigiu com seus colegas à Câmara temporária no primeiro dia 

* Antônio da Silva Prado. 
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de sessão, anunciando-lhe a sua ascensão ao poder, tivessem sido 
acompanhados de outro, pedindo dia e hora para a apresentação da 
proposta do governo sobre o elemento servil. Espera, pois, o orador 
que, se não hoje mesmo, amanhã será a Câmara convidada a ouvir a 
esse respeito a palavra do poder executivo. Por esta parte do pro
grama do nobre Presidente do Conselho não tem o orador senão 
aplausos, e excusado é assegurar-lhe, o que nada vale, e S. Ex~ bem 
pudera dispensar, seu fraco auxílio para realizar a abolição. Deve, 
porém, prevenir a S. Ex~ de que não está isento de apreensões, que 
estimará ver dissipados. O nobre Presidente do Conselho referiu-se 
ao discurso da Coroa, acrescentando que todo o seu programa nele 
está expresso. Ora, o orador leu no discurso da Coroa que o projeto 
de abolição será acompanhado de medidas colaterais; leu que o 
Governo intenta organizar o trabalho. O orador não sabe como 
possa um Governo organizar o trabalho, sem montar grandes oficinas, 
sem explorar fábricas, ou exercer indústrias. Aí sim, pode impor aos 
seus operários as condições que lhe aprouver, e eles aceitá-las-ão, se 
quiserem. Nisto haverá erro econômico, mas não ofensa de direitos 
individuais. De outra sorte, porém ignora absolutamente como é que 
se pode organizar o trabalho, por parte dos poderes públicos. O que 
significa este tópico do discurso da Coroa? Intenta o Governo loca
lizar os novos cidadãos no município, na comarca, ou na província 
onde receberam a liberdade, por efeito da lei? Pretende, porventura, 
compeli-los a certo gênero de serviço? Quer acaso marcar-lhes salário 
máximo ou salário mínimo? Estas questões preocupam o orador, e 
cumpre-lhe declarar ao nobre Presidente do Conselho que não deve 
contar com o apoio dos representantes liberais, se seu projeto não 
proclamar a liberdade imediata e incondicional (Apoiados da bancada 
liberal). Quaisquer restrições, qualquer limitação encontrarão a mais 
viva e decidida resistência. O liberto deve entrar para o regime 
comum (Apoiados da bancada liberal). 

Prometeu ser breve, terminará pedindo vênia ao nobre Presidente 
do Conselho para uma reminiscência que não é muito remota. O 
nobre Senador por Alagoas, cujo restabelecimento todo o Senado 
aplaude com o maior prazer (Apoiados gerais), há de recordar-se 
de que em 1879 veio a esta casa pedir tréguas nas lutas partidá
rias, para que oposição e Governo realizassem, de acordo, uma 
grande reforma também - a emancipação do voto. Então levan
tou-se o nobre Senador por Pernambuco, atual Presidente do Con
selho, e exclamou com a sua voz autorizada: "Pois que, vindes pedir 
tréguas aos vossos adversários?! Tréguas pediu o Marquês de Olinda, 
mas, além das garantias resultantes do seu nobilíssimo caráter, apres
sou-se à oposição, tendo por companheiros de Gabinete dois nomes 
ilustres e caros ao liberalismo, os de Sousa Franco e Jerônimo Coelho. 
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Tréguas, disse ainda o nobre Presidente do Conselho pediu-as o 
Marquês do Paraná, mas a seu lado sentava-se também nos conselhos 
da Coroa um homem do valor moral e político do Visconde de 
Abaeté, notável entre os mais distintos das fileiras liberais." Pois bem; 
pergunta ao nobre Presidente do Conselho - que garantias oferece 
à õposição liberal, além da nobreza do seu caráter e da de seus 
colegas? Nenhuma; ao contrário, em algumas províncias os liberais 
continuam a ser perseguidos por presidentes energúmenos, e outros 
entregues à direção de indivíduos, que absolutamente não reúnem os 
requisitos necessários para tão altos cargos. 

O SR. EVARISTO DA VEIGA. Quanto a Minas, apoiado. 
O SR. AFONSO CELso. Se, pelo que toca ao Presidente de Minas, 

não basta ao nobre Presidente do Conselho o testemunho insuspeito 
do nobre Senador, seu correligionário político, o orador convida-o 
a consultar a respeito o seu colega da Justiça. Mas como dizia, aos 
liberais não foram oferecidas pelo nobre Presidente do Conselho 
aquelas garantias, que S. Ex~ reclamava dos seus adversários; nem 
eles as querem, e menos pedem-nas (Apoiados). Todavia não lhe 
concedem somente tréguas no tocante ao ponto principal do seu 
programa; estão prontos a auxiliá-lo eficazmente para realizar quanto 
antes a emancipação imediata e incondicional! (Apoiados). Registre, 
portanto, a história que, pelo menos, são muito menos exigentes". 

Vitoriosa a batalha abolicionista, com a aprovação da chamada 
LEI ÁUREA, Afonso Celso, em discurso de 12 de junho de 1888, 
analisava o novo quadro, ao discutir a "resposta à fala do Trono": 

"Começarei por uma reflexão idêntica à que fiz, ao comunicar-nos 
o nobre Presidente do Conselho a organização ministerial. Não a 
mim, nem a nenhum membro da Oposição liberal, mas a algum dos 
nobres Ministro ou seus correligionários cabia ocupar a tribuna neste 
momento. Depois do importante discurso do nobre Presidente do 
Conselho, foram proferidos cinco de oposição, inclusive do nobre 
ex-Presidente do Gabinete de 20 de agosto, o qual, se ainda entendo 
o que ouço e leio, pode ser comparado àquela arma terrível de qne 
usavam as antigas matronas romanas, arma que, impelida com ele
gância, feria de leve, porém dolorosamente, com as pontas aceradas 
de numerosíssimas agulhas. 

Todos os oradores fizeram apreciações que não podiam agradar, 
nem ao Governo, nem aos seus amigos, já da evolução que elevou 
ao poder o nobre Presidente do Conselho, já do programa que propõe
se executar, já da posição em que colocou a maioria que apoiava ao 
seu antecessor na Câmara dos Deputados, e da situação assim criada 
por S. Ex~. E todavia, ficaram sem resposta, porquanto o nobre 
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Ministro da Guerra* ocupou-se exclusivamente da sua autobiografia, 
com referência ao elemento servil. Isto causa-me, Sr. Presidente, 
certo pesar, por convencer-me de que, ou o Ministério não tem a 
firmeza que a atualidade requer, ou não encontra da parte dos corre
ligionários o auxílio dedicado e indefectível de que carece para a 
aventurosa e arriscada campanha, que empreendeu~ 

Sinto-o deveras, porque afigura-se-me isso indício de insucesso e 
vendo o nobre Presidente do Conselho enveredar pelo caminho das 
reformas democráticas, estimaria que alcançasse louros tão virentes, 
como os colhidos a 13 de maio do corrente ano. Folgarei estando em 
erro, e tendo o nobre Presidente do Conselho vida longa e feliz. 

No correr deste debate o nobre Presidente do Conselho fez decla
rações importantes. Devo dizer que muitas delas contentaram-me ple
namente; outras reclamaram esclarecimentos mais desenvolvidos, para 
que todos, liberais e conservadores, saibamos como proceder. Os 
negócios públicos encontram-se em condições melindrosas: não admi
tem nem reservas, nem dubiedades, nem hesitações. A abolição do 
cativeiro é um fato tão importante, tamanha influência exercerá no 
futuro do País que cumpre assinalar bem todos os pormenores, para 
que a história os registre e cada um assuma a responsabilidade dos 
males que advenham, se não iludem-se os pregoeiros de desgraças, 
ou receba o justo quinhão de glória pelos benefícios que prognosticam 
os colaboradores do memorável acontecimento. Sr. Presidente, quan
do orava ontem o eloqüente Senador pelo Rio Grande do Sul, fazendo 
importantes considerações sobre o modo como se realizara entre nós 
a abolição do elemento servil, eu disse em aparte que, segundo era 
corrente, o primitivo projeto que o Governo resolvera apresentar às 
Câmaras formulado pelo nobre Ministro de Estrangeiros, cuja ausên
cia todos lamentamos, não decretava a libertação imediata, mas após 
um curto prazo. O nobre Presidente do Conselho contestou-me logo, 
asseverando que o art. 19 da lei reproduz fielmente o ]9 artigo do 
projeto vindo de São Paulo. 

Diante da afirmativa de S. Ex~ ninguém tem o direito de duvidar, 
e menos eu, que conheço o alto valor de sua palavra honrada. Mas 
não estranhará o nobre Presidente do Conselho que tome a liberdade 
de perguntar-lhe: e o projeto de São Paulo não continha outros 
artigos? Se continha o que estatuíam? (Pausa). 

Entenderá talvez o nobre Presidente do Conselho visto respon
der-me com o silêncio, que a oposição não tem o direito de inquiri-lo 
sobre os segredos que encobrem os reposteiros ministeriais, compe
tindo-lhes unicamente indagar das deliberações que vêm a lume, e 
produzem efeitos, sob a responsabilidade do Gabinete? A isso, porém, 

* Tomás José Coelho de Almeida. 
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retorquirei que, em todo o caso, temos pelo menos, o direito de 
conjecturar ... 

O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). A idéia principal 
do projeto elaborado pelo Sr. Ministro de Estrangeiros foi reprodu
zida na proposta do Governo. As outras eram indicações para estudo, 
e podiam constituir projetos separados, conforme as circunstâncias. 

O SR. AFONSO CELSO. Bem, a idéia essencial do projeto de -São 
Paulo foi aceita pelo Governo e reproduzida na proposta, que hoje 
felizmente é lei do País. Neste caso, releve o nobre Senador dizer-lhe 
que cometeu um grande erro, quando, em lugar da intimação que 
dirigiu ao seu ilustre antecessor para que, estudando melhor a questão 
do elemento servil no intervalo das sessões, apresentasse em maio 
qualquer proposta dando-lhe solução mais pronta do que podia ter 
executando-se a lei de 1885. Se desde então o nobre Presidente do 
Conselho, já de acordo com o honrado Ministro de Estrangeiros, 
estava convencido de que o bem do Estado exigia a abolição imediata 
e sem condições, aquela intimação devia ter sido mais terminante e 
decisiva; S. Exll- devia ter sido mais franco, fazendo questão da pro
posta para continuação do seu concurso. Persistindo o Gabinete na 
recusa, o nobre Senador promoveria na Câmara uma manifestação 
dos Deputados que, segundo ora se inculca, acompanhavam constran
gidos o nobre ex-Presidente do Conselho, e esses votos unidos aos da 
minoria liberal derrubá-lo-iam, determinando a ascensão de S. Ex~ 
mui correta e regularmente, sem motivar as censuras que se originam 
da despedida do Sr. Barão de Cotegipe. Não atribuo ao nobre Minis
tro falta daquela decisão que em certas ocasiões deve ter o estadista, 
porque S. Exll- a possui; explico o seu procedimento pelos motivos já 
externados. O nobre Presidente do Conselho não quis promover uma 
cisão no seu Partido. Mas terá reconhecido que enganou-se. A cisão 
de que se arreceava não pôde ser evitada; ela existe, é notória, alarga
se e aprofunda-se de dia em dia. Todos a vêem claramente manifes
tada no abandono de algumas cadeiras neste recinto, todos a vêem 
ameaçadora na clava, que o ilustre chefe do Gabinete de 20 de agosto 
não ocultou, antes brandiu ao mesmo tempo que manejava contra 
S. Exll- aquela arma delicada a que aludi em princípio. 

Essa arma, como as espadas dos legendários pares de França, tem 
um nome de guerra: chama-se indenização. Ora, se de uma cisão 
no seio dos partidos políticos pode resultar glória para os chefes que 
a promovem, essa glória é travada de desgostos, é uma infelicidade, 
porque traz o rompimento de outras relações, traz o afastamento dos 
amigos, e mais que tudo isso o enfraquecimento do partido, o que é 
um mal no sistema do Governo Parlamentar. E circunstâncias há 
mesmo em que a cisão é um mal para o próprio País em que se 
realiza e tais julgo seria presentemente as do Império, porque a 
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brusca transformação por que passou as agitações e incertezas em 
que se debate, não comportam que a direção dos negócios públicos 
esteja confiada a um Partido trabalhado por dissensões intestinas, 
dividido e mutilado. O Sr. Barão de Cotegipe definiu bem o nosso 
estado de coisas em uma daquelas frases ferinas, que tão diploma
ticamente sói empregar. 

"Estamos no ar, exclamou S. Ex::t; estamor no ar, e o que é pior, 
numa quadra de transição!" 

Pois pode haver maior perigo do que achar-se o Governo no ar, 
quando o País atravessa a crise mais séria de sua existência, desde 
que constituiu-se? Certamente não. Assim o nobre Presidente do Con
selho não só não conseguiu remover o mal, de que se arreceava, mas 
causou outro, impondo aos seus correligionários da Câmara, arras
tando-os a duríssimo sacrifício. Não há artifícios de linguagem que 
ocultem a verdade: ou a coerência humana é uma coisa sem valor, 
ou não há como explicar, de modo satisfatório, que a mesma Câmara 
que não julgara objeto de deliberação um projeto, que adiantava a 
abolição do cativeiro, poucos meses depois adotasse entusiastica
mente, quase por aclamação a abolição imediata e sem condições. 

O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA. Apoiado. 
O SR. AFONSO CELSO. E assim que as instituições se desacreditam 

(Apoiados). Disse o nobre Presidente do Conselho, e essa foi uma 
das deliberações que mais me agradaram; estudei já a questão do 
crédito agrícola e estou habilitado a resolvê-la. Mas se tem já o seu 
plano feito, por que não o apresenta? S. Ex::t não se propõe a lançar 
as bases do crédito territorial agrícola, o que não se faz de momento; 
quer apenas tomar uma medida de ocasião, provisória, que acuda ao 
crédito mobiliário agrícola, que é o mais necessário e o mais urgente. 
Tem toda a razão; é mister que os lavradores tenham meios de salvar 
a safra deste ano, e de amanhar as terras para a safra futura; para 
isso precisam de dinheiro, e dinheiro já, e eles não o têm. Mas para 
quando aguarda-se o nobre Presidente do Conselho? A safra começou 
já, e alguns fazendeiros estão fazendo sacrifícios enormes. 

A providência, pois, não sofre demora, e se o nobre Presidente do 
Conselho não agir desde já, continuando nas suas cogitações e coe
rências, bem pode achar-se na situação daquele pai, a quem rogava 
a filha aflita: 

Corre, corre, pai, que se não corres, 
Talvez não aches quem socorres! 

Se ao menos trabalhasse a Câmara ativamente na preparação das 
leis ânuas, poder-se-ia esperar que, desembaraçada das leis de força 
e orçamento, em agosto ou setembro cuidasse deste e outros assuntos, 
fazendo-se alguma coisa, senão para aproveitar este ano, ao menos 
para 1889. 
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Mas a Câmara dos Srs. Deputados não funciona desde o dia 8, 
e, o que é pior, contra as tradições constantes desta Casa, também 
o Senado deixou de trabalhar dois dias seguidos. Faço esta obser
vação para que o nobre Presidente do Conselho ponha-se de sobre
aviso contra uma dificuldade, que desde já lhe anuncio. 

S. Exl;l não terá, continuando as coisas como vão, o orçamento em 
Setembro, e, ou há de ficar sem ele, ou terá de convocar uma sessão 
extraordinária, aumentando as dificuldades do Tesouro (Apoiados). 

UM SR. SENADOR. Estamos em plena apatia. 
O SR. AFONSO CELSO. Ou esmorecimento. Disse ainda o nobre 

Presidente do Conselho: "Tem-se falado de providências no sentido 
de conter os ex-escravos. Senhores, o Ministério desde que se resolveu 
a propor a libertação imediata e incondicional, seria contraditório se 
na mesma ocasião, quisesse propor uma legislação especial contra 
eles. 

O Ministério não queria que os ex-escravos viessem colocar-se 
debaixo do direito comum; e assim procedeu. Deram-se, dão-se e 
podem dar-se casos que reclamem providências especiais? O governo 
os considerará, seguindo muitos exemplos de países mais livres e 
mais adiantados, que têm tomado providências especiais para fatos 
de certa ordem." 

Aplaudo, Sr. Presidente, esta resolução do governo, que está de 
perfeito acordo com as minhas idéias; não compreendo nem a neces
sidade, nem o direito de criar-se regime especial para os ex-escravi
zados. São hoje homens livres, tão livres como os outros cidadãos, e 
devem ser regidos pelo direito comum. Aos que delinqüirem puna-se 
com todo o rigor da lei; nada, porém, de medidas preventivas espe
ciais, que cortem o pleno exercício de sua atividade, escolhendo o 
gênero de trabalho que preferirem, ganhando a vida como julgarem 
melhor. Mas, à parte estas providências odiosas, nada haverá para 
bem encaminhar-se os ex-escravizados? Não cogita o nobre Presidente 
do Conselho nos meios de proporcionar-lhes qualquer educação? En
tende que, tendo-lhes concedido a liberdade, nada mais se deve fazer, 
em benefício deles, e no interesse das demais classes sociais? Nossas 
estatísticas acusam uma população escolar de 2 milhões de indiví
duos, dos quais só 300 mil freqüentam as aulas. Contamos pois, nada 
menos de 1 milhão e 700 mil crianças, que crescem na ociosidade, 
aumentando a futura clientela das prisões e dos hospitais (Apoiados). 

A esse algarismo assustador e deprimente virão juntar-se cerca de 
700 mil libertos, que também precisam de algum ensino, não pela 
idade, mas pelas condições em que até hoje vivemos, a fim de torna
rem-se úteis à comunhão (Apoiados). 

O que fez ou pretende fazer o Governo neste sentido? Não conhece 
qual foi o procedimento dos Estados Unidos em circunstâncias iguais? 
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Um ano depois de declarada extinta a escravidão já funcionavam 
1.400 escolas destinadas aos libertos; ao cabo de quatro anos elas 
eram 4.000 das quais muitas dirigidas pelos antigos escravos. Eles 
corresponderam dignamente a tais esforços pelo seu desejo de apren
der e muita aplicação. Qual foi o resultado? A grande massa de 
homens ignorantes e embrutecidos transformou-se, e hoje são pessoas 
influentes, em vários pontos da União. Alguns homens notáveis por 
sua riqueza e ilustração foram antigos escravos ou são seus descen
dentes. Bem sei, senhores, que não podemos competir com os Estados 
Unidos; não há comparação entre os seus e os nossos recursos; mas 
alguma coisa ao menos faremos ou devemos tentar sob a iniciativa 
do governo. Bem sei igualmente que a instrução primária incumbe 
às províncias; mas a maior parte delas não suportam nenhum acrés
cimo de despesa; e algumas gastam já mais de um terço da renda com 
a instrução pública. Não se me objete com a falta de dinheiro. Não 
o tem o governo para prolongar estradas de ferro, não o tem para 
criação de colônias correcionais? 

UM SR. SENADOR. E para novas garantias de juros? 
O SR. AFONSO CELSO. Pois aplique alguma quota à criação de 

escolas noturnas, ou que funcionem em dias santificados, para que os 
operários possam freqüentá-las. Diminuirá a necessidade das colônias 
correcionais na proporção das escolas que criarmos; o professor dis
pensa muitas vezes o carcereiro (Apoiados). E reflitamos, com que 
fundamento de justiça poderemos punir a esses infelizes, quando 
delinqüirem, com severidade correspondente à culpa, se não curarmos 
de implantar-lhes no coração e no espírito as noções do lícito e do 
honesto? 

No meu conceito, Sr. Presidente, essa foi sempre a questão mais 
difícil do complicado problema da abolição. Com muito desgosto 
vejo que ela não preocupa o Governo." 
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A ABOLIÇÃO 
E A ECONOMIA RURAL 

ANTIESCRAVISTA das primeiras horas, a linha de Afonso Celso seria, 
entretanto, moderada e realista, batendo-se pela abolição, mas dentro 
de programa gradualista e que, do mesmo passo, cuidasse de olhar 
o futuro, evitando o que receavam os mais ponderados - a crise da 
lavoura - o embasamento da economia nacional. Obtida a vitória 
final - a lei de 13 de junho de 1888 - o problema continuará 
despertando-lhe as atenções de estadista de pés fincados no chão, 
voltando a debatê-lo em discurso de 12 de outubro de 1888: 

"O SR. VISCONDE DE OURO PRETO. Inscrevendo-me para falar ainda 
uma vez sobre o orçamento das despesas do Ministério da Agricultura, 
era meu único propósito discutir vários assuntos e ele referentes, dos 
quais não me ocupei no meu primeiro discurso, por falta de tempo. 
Compreende, porém, o Senado que não posso deixar correr sem 
algumas observações o que acabamos de ouvir ao nobre Presidente 
do Conselho, tanto mais quanto em um ponto S. Ex~ apelou para o 
meu testemunho. O nobre Presidente do Conselho qualificou o bri
lhante discurso ontem proferido pelo meu ilustrado amigo Senador 
por Minas Gerais, seródio, impertinente e contraditório. Não tem razão 
o nobre Ministro. Votando o meu ilustre amigo e comprovinciano 
contra quase todos os aumentos de despesas, autorizados pela Câmara 
dos Deputados neste orçamento, corria-lhe o dever de explicar ao 
País os motivos do seu procedimento. Nesse intuito, descreveu as 
condições a que, no seu esclarecido conceito, ficara reduzida a la
voura, principal indústria do País e a mais abundante fonte da 
receita pública, depois da lei de 13 de maio que declarou extinta a 
escravidão" para daí concluir que, devendo contrair-se, durante um 
prazo mais ou menos longo, os recursos do Estado, não era prudente 
aventurarmo-nos às novas e excessivas despesas aprovadas pela Câ
mara, quando só a custo satisfazemos já os compromissos existentes. 
Este foi o escopo do importante discurso do meu distinto colega, que 
demonstrou-o com uma série de razões, que não seriam em tudo 
procedentes, mas em todo o caso são de muito valor e ponderação 
(Apoiados). Portanto, esse discurso não foi seródio nem descabido, 
antes perfeitamente pertinente ao assunto, pois que quando se trata 
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de autorizar despesas tão avultadas, é mister primeiro um tudo ave
riguar se o País dispõe de recursos suficientes para comportá-las 
(Apoiados). 

Também não tinha o nobre Presidente do Conselho direito de 
increpar de incoerência o ilustre Senador por exprimir-se nesses 
termos, tendo concorrido com seu voto para a lei de 13 de maio. 
Incoerência haveria se S. Ex1!-, depois de votar por ela, sustentasse 
que podia ter sido adiada, ou vazada em outros moldes; mas, longe 
disso, o nobre Senador declarou que fora imposta pelo curso natural 
dos acontecimentos, não sendo dado a ninguém dominar e menos 
impedir sua promulgação. S. Ex1!- comparou-a a uma tempestade, que 
o esforço humano é impotente para conjurar. Se na opinião do nobre 
Senador tivesse sido possível dar à reforma outra direção e, depois 
de cooperar para que se efetuasse do modo como realizou-se viesse 
encarecer e deplorar as conseqüências que produziu, então, sim, jus
tificada seria a estranheza por não tê-las previsto nas cogitações de 
estadista, nem tentado embaraçar com o voto de legislador! 

Admissível seria ainda a estranheza diante das apreciações do nobre 
Senador por Minas, se tivesse censurado o ilustre Sr. Presidente do 
Conselho por ter-se constituído instrumento da reforma, para cujo 
êxito o meu nobre amigo colaborou; mas S. Ex1!- reconheceu que ao 
nobre Ministro não cabia maior responsabilidade, relativamente a 
esse fato, inevitável como todas as coisas fatais, do que aos próprios 
adversários que lhe prestaram auxílio. O nobre Senador não fez mais 
do que verificar um fato, e avaliar a influência que exerceu na situa
ção econômica do País, e nisso foi perfeitamente correto, não lhe 
sendo aplicáveis as censuras do nobre Presidente do Conselho. Não 
julgou S. Ex1!- o País perdido, como atribuiu-lhe o nobre Ministro, 
disse apenas que ele atravessa uma crise melindrosa, acha-se a braços 
com dificuldades graves, verdade por todos reconhecida, e que para 
debelar essa crise e superar as dificuldades são imprestáveis as pro
vidências de que tem lançado mão o governo. A asserção do nobre 
Senador é rigorosamente exata, porque, para contrabalançar os efeitos 
do grande abalo que sofreu a lavoura com a privação dos seus instru
mentos de trabalho, é necessária uma série de medidas acertadas, 
que seguramente não consistem nesse projeto, abandonado logo ao 
nascedouro, de bancos de crédito real, nem nas estradas de ferro 
autorizadas no projeto de orçamento, sem estudos, sem planos, e que 
virão impor ao Estado ônus consideráveis, cuja importância ignoram 
a Câmara que as votou e o Governo que não soube resistir-lhe. O 
nobre Senador por Minas fez a crítica de uma parte desses projetos, 
e comprometeu-se a analisar o resto em um segundo discurso, mas 
não disse que era impossível substituí-los por outros, que conveniente
mente atendessem às exigências da situação. 
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Outra argüição infundada do nobre Ministro foi a de ter o honrado 
Senador conservado em segredo os meios que, em sua opinião, remo
veriam os embaraços com que luta o País: S. Ex~ declarou que, ao 
concluir o estudo, apenas encetado, das providências adotadas pelo 
Governo, manifestaria a esse respeito o seu modo de pensar. E nem 
é, Sr. Presidente, à oposição liberal desta casa, que tão desinteressada
mente tem dado aos adversários o concurso leal não só do seu voto, 
senão de sua iniciativa e esforços em bem de medidas reclamadas 
pela causa pública, que se pode com justiça acoimar de ater-se exclu
sivamente à censura e à crítica, sem lembrar ou propor os alvitres 
que lhe pareçam preferíveis. Desta ordem foram, sim, os exemplos 
que nos ofereceram o nobre Presidente do Conselho e seus amigos, 
quando eram oposição e nós governo, exemplos que não seguimos, 
antes condenamos, porque para nós está acima de tudo o serviço 
público. Nesta mesma sessão temos, os liberais, mais de uma vez 
provado que não costumamos responder, quando nos inquirem sobre 
a melhor direção dos negócios públicos - "não temos a responsabi
lidade do Governo -, arranjai-vos como puderdes!" Eu não acom
panho o nobre Senador por Minas em todas as apreciações que fez 
acerca das conseqüências do ato de 13 de maio. Não penso como 
S. Ex.'!- que ele houvesse aniquilado um capital de 480.000 contos 
de réis ... 

0 SR. ANTÔNIO PRADO (Ministro da Agricultura). Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. . . . e que nessa enorme quantia 

prejudicasse a lavoura ... 
O SR. ANTÔNIO PRADO (Ministro da Agricultura). Apoiado. 
0 SR. VISCONDE DE OURO PRETO. . .. mas nem por isso pareceu

me feliz a resposta que deu-lhe o nobre Presidente do Conselho. 
Para mim não é perdido o capital representado pelos antigos escra
vos, porque estes não morreram, nem emigraram do País, nele per
manecem, são consumidores, e, como o meu próprio ilustrado amigo 
recordou, quem consome contribui para a produção (Apoiados). 
Depois, é preciso atender a que, se até 13 de maio produziam numa 
certa proporção obrigados pela disciplina e pelo temor, homens 
livres hão de produzir muito mais trabalhando para si, desde que 
atravessarem o primeiro período da condição nova em que se encon
tram, porque durante ele, é natural que o maior número entregue-se 
principalmente ao gozo do supremo bem que não fruíam. Todavia, 
é certo, e devemos considerá-lo como verdadeira felicidade, que 
outros países não tiveram; - todavia, é certo que mesmo agora 
grande parte dos ex-escravos continua a empregar-se, mediante sa
lário, nos rudes trabalhos que dantes executavam. Não poucos fa
zendeiros conheço eu que com eles fizeram as colheitas, e com eles 
prosseguem nos serviços de seus estabelecimentos. Portanto, não é 
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exato dizer-se que o capital representado por essa classe tenha sido 
aniquilado pelo ato da emancipação. Também não é exato que a 
lavoura o perdesse em conseqüência da lei de 13 de maio; porque 
essa lei limitou-se a reconhecer e confirmar um fato preexistente, 
evitando com esse reconhecimento as maiores perturbações e desor
dens, senão terríveis calamidades. A emancipação estava feita no dia 
em que os ex-escravos recusaram marchar para o eito e começou o 
êxodo das fazendas (Apoiados). A lei confirmou-a, deu-lhe a sanção 
dos poderes públicos, mas sem a lei ela não deixaria de ser um fato, 
que se impunha contra todas as resistências. O prejuízo do lavrador, 
portanto, não veio da lei, e sim dos acontecimentos, que a prece
deram e haviam já destruído a instituição condenada. 

Labora, porém em equívoco o nobre Presidente do Conselho, 
contestando a realidade desse prejuízo pela consideração de que 
tanto vale pagar salário ao trabalhador e não sustentá-lo, como 
sustentá-lo, mas sem retribuí-lo. O sustento dos ex-escravos repre
sentava uma quantia mínima, insignificante, que, ainda acrescida com 
o juro do capital representado pelo cativo, ficava muito aquém do 
salário que vence o trabalhador livre. Os lavradores carecem atual
mente de numerário, que até agora dispensavam, e os seus gastos de 
produção cresceram; sobre isto não pode haver dúvida. Mais tarde, 
os que puderem manter-se hão de ter imensa compensação, porém, 
na atualidade e ainda por alguns anos, não auferirão os lucros que 
percebiam. Ora, daí resulta uma perturbação, que tanto afeta a 
fortuna particular como a pública, trazendo para todos embaraços 
e dificuldades, dos quais originam-se descontentamentos e desgostos 
profundos, que era urgente atenuar, mesmo no interesse das insti
tuições; contra as quais insurgem-se os despeitados, sem advertir que, 
se elas não fossem, muito mais teriam sofrido, porquanto só à sabe
doria e elasticidade de que são dotados devemos ter resolvido pacifi
camente essa questão melindrosa, que em toda a parte deu lugar a 
temerosas comoções. Dessa política de reorganização e apazigua
mento, que depende de longas e importantes reformas em quase 
todos os ramos do serviço público não se preocupa o Governo, que 
perde tempo precioso, deixando que os ressentimentos se agravem, e 
dia por dia conquistem novos prosélitos de uma mudança radical na 
ordem de coisas estabelecida. 

Foi essa imprevidência indesculpável que o nobre Senador por 
Minas quis assinalar, com o fim de evitar sérios perigos, que só 
poderão desconhecer aqueles que estejam irrevogavelmente conde
nados pelo destino. Senhores, o nobre Presidente do Conselho e o 
meu honrado amigo invocaram o meu testemunho acerca do que se 
passou na conferência, que tivemos no Tesouro, em dias do mês de 
maio do corrente ano. Vou satisfazê-los, como é de meu dever, recor-
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dando pormenores de que S. Ex\ls não fizerem menção. O nobre 
Senador por Minas não aconselhou que o Governo se dirigisse a um 
intermediário exclusivamente ... 

O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). Exclusivamen
te, não. 

O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO .... o Sr. Comendador Estêvão 
José da Silva, para auxiliá-lo no empenho de acudir à lavoura; lem
brou, é verdade, o seu nome como um dos que maior confiança 
podiam inspirar. O nobre Presidente do Conselho disse-nos que se 
achava em uma situação difícil, que havia na praça grande necessi
dade de dinheiro, pelos muitíssimos pedidos de lavradores que dele 
precisavam, para pagamento de salários a quem lhes fizesse a co
lheita; expôs-nos que os bancos não dispunham de somas suficientes, 
e que a S. Ex\1 haviam sido dirigidas reclamações instantes, sendo 
de recear-se uma crise, cujas conseqüências ninguém podia prever. 
Em tal situação lembrara-se S. Ex\1 de emprestar, sem juros, a soma 
disponível no Tesouro, proveniente dos impostos que as leis ante
riores destinaram ao fundo de emancipação, a quem se obrigasse a, 
por sua vez, adiantá-la aos lavradores necessitados e que oferecessem 
garantias, por prêmio módico e curto prazo. O sacrifício do Tesouro 
seria compensado pelo aumento da receita proveniente da colheita, 
que se aproveitaria, e remover-se-iam os grandes perigos que a ele 
próprio adviriam da crise iminente. A esse respeito queria S. Ex\1 
ouvir a nossa opinião. Respondemos-lhe, aprovando o alvitre lem
brado por S. Ex\1, mas advertindo que a quantia de que pretendia 
lançar mão parecia insuficiente e, pela minha parte, acrescentei: -
se a situação é tão opressiva como V. Ex~ a descreve, se a necessi· 
dade é tamanha e tão urgente, não há um momento a perder; V. Exl;t 
não deve hesitar; tome já as providências, e sujeite o seu ato ao 
Poder Legislativo, solicitando um bill de indenidade. Em momentos 
tais a pronta decisão é tudo. S. Ex\1 redargüiu-se que preferia marchar 
com a legalidade, pedindo previamente às Câmaras a autorização 
necessária, que esperava lhe fosse dada em poucos· dias, tanto mais 
quanto só a notícia de que o Governo procurava habilitar-se para 
acudir à lavoura, seria de grande efeito moral e benéfico alcance, 
para que os acontecimentos não se precipitassem. Os meus colegas 
hão de recordar-se disto. 

O SR. VrscoNDE Do CRUZEIRO. Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE OURO PRETO. Prosseguindo na discussão, 

observei que, embora a necessidade de auxílios mais se fizesse sentir 
quanto à lavoura do sul, e principalmente das províncias do Rio de 
Janeiro e Minas, não convinha que as providências a tomar se limi
tassem a esta parte de Império, antes deveriam abranger também o 
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norte. O nobre Presidente do Conselho respondeu que era sua reso
lução atendê-lo igualmente e sabia perfeitamente a quem ali dirigir-se 
para efetividade das providências que tomaria. 

O SR. LuÍs FELIPE. Até hoje não conheço essas providências. 
O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). Já foram dadas, 

V. Ex? sabe tão bem como eu. 
0 SR. LuÍS FELIPE. Não vi nada publicado. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. Como era natural em uma con

ferência íntima de amigos pessoais e homens públicos interessados 
pela boa marcha dos negócios do Estado, entramos na apreciação 
do auxílio que o Governo deveria esperar da parte dos diversos inter
mediários a quem poderia recorrer segundo as suas aptidões conhe
cidas, prática de negócios e relações com a lavoura, Foi então que o 
meu nobre amigo perguntou ao Sr. Presidente do Conselho se já se 
havia entendido com o presidente do Banco Rural e Hipotecário, o 
Sr. Comendador Estêvão José da Silva, com quem mais de uma vez 
tratara, quando Ministro da Fazenda, e aconselhou que o ouvisse e 
se utilizasse do seu préstimo, em que muito confiava. Assim, pois, a 
indicação do Sr. Comendador Estêvão não foi feita pelo meu nobre 
amigo como a do intermediário único, ou preferível para realização 
das vistas do Governo, e sim, como um daqueles que poderiam 
coadjuvá-lo nesse empenho, sendo acordes todos em que deveria o 
nobre Presidente do Conselho procurar o concurso do maior número 
possível, não só para que os auxílios fossem prestados de pronto, 
mas tivessem a mais larga generalidade. 

Lembrei ainda a conveniência de aprovar-se a reforma dos esta
tutos do Banco do Brasil, porque, desde que os acionistas a haviam 
votado, a respectiva diretoria considerava-se como que em interini
dade, como provisório, o que talvez a embaraçasse na adoção de 
medidas de certa importância. Por último direi que fui encarregado 
de redigir um projeto de proposta do Governo às Câmaras legisla
tivas, de acordo com as vistas do nobre Presidente do Conselho e o 
que se vencera na reunião ... 

O SR. VISCONDE DO CRUZEIRO. Apoiado; concordamos todos. 
O SR. VrscoNDE DE OuRo PRETO. . .. a fim de ser apresentado 

dentro de dois a três dias. 
O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). O Sr. Visconde 

do Cruzeiro está dizendo que concordaram todos; basta-me essa 
declaração. 

O SR. VISCONDE DO CRUZEIRO. Concordamos sem restrição. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. Compreendendo a urgência do 

caso, no dia seguinte entreguei ao nobre Presidente do' Conselho o 
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projeto, depois de tê-lo submetido à censura dos meus dois colegas. 
Exposto assim o que passou-se, eu peço ao nobre Presidente do Con
selho que se digne dar publicidade a esse projeto, que se acha em 
seu poder, para que conheça o País exatamente o que nele se contém 
- salvo se S. Exf!. entender que possa haver nisso algum incon
veniente." 
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AFONSO CELSO E A IMIGRAÇÃO 

A CAMPANHA ABOLICIONISTA faria avultar a relevância de problema 
correlato - a IMIGRAÇÃO. 

PAÍs CoNTINENTE, albergava o Brasil dos fins do Segundo Reinado 
população mofina e toda, praticamente, confinada à orla litorânea -
"arranhando a praia", feito caranguejos, dos velhos remoques de Frei 
Vicente do Salvador - de levar em conta a circunstância de a vida 
rural escorar-se, quase exclusivamente, no braço escravo: ora em 
marcha galopante onda emancipacionista, urgia cuidar de encher 
os claros demográficos e, do mesmo passo, suprir o hiato resultante 
da extinção do braço servil, onde a preocupação com o problema 
imigratório, dos mais agudos e sérios da conjuntura nacional de então. 

Estadista de visão larga, Afonso Celso teria as atenções voltadas 
para a política de atrair maior número de estrangeiros, defendendo 
os planos do Gabinete Sinimbu - empenhado em promover a vinda 
de trabalhadores chineses - os CooLIES - considerados, por muitos, 
a "solução ideal para a lavoura". Eis o que dizia em discurso de 15 
de setembro de 18 7 8: 

"O Sr. Afonso Celso ocupar-se-á, agora do tratado ultimamente 
celebrado com a China, para importação de trabalhadores asiáticos, 
do qual também tratou o nobre senador pela Bahia. S. Ex~ acha que 
a respeito desses trabalhadores a questão, que tem a resolver o esta
dista, o legislador, é diversa daquela que interessa ao lavrador e ao 
comerciante. Para o lavrador e o comerciante, disse o nobre senador, 
o aumento da produção, o desenvolvimento do comércio é tudo; o 
estadista, porém, deve preocupar-se de coisa mais nobre e elevada. 
Portanto, já o nobre senador concorda em que ao menos para duas 
classes importantes - lavradores e comerciantes - há alguma van
tagem na importação de trabalhadores asiáticos. Não é pouco! 

Pelo que toca ao legislador e estadista, perguntará ao nobre sena
dor pela Bahia quais são os problemas mais sérios e graves, que eles 
têm a resolver hoje no Brasil? E, em primeiro lugar, a transformação 
social do trabalho escravo para o trabalho livre. Para isso a primeira 
providência a tomar é procurar braços, que substituam os que vão 
escasseando e em breve completamente faltarão à única fonte de 
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renda pública - a lavoura. Foi para atender a essa grande necessi
dade, que o governo cogitou de importar chineses. Não os quer como 
colonos, até por saber que repugna-lhes invencivelmente fixarem-se 
no estrangeiro. Nunca abandonam a idéia de regressar à pátria, e se 
não podem voltar vivos, querem que, ao menos, os seus ossos lá 
descansem! Portanto já por esse lado se vê que a questão interessa não 
somente ao lavrador e negociante, mas também ao legislador e esta
dista. Que mais pode preocupar, na atualidade, o estadista brasileiro? 
O equilíbrio orçamentário? a conversão da dívida? o recolhimento 
de papel-moeda? melhoramentos materiais? 

Pois bem, para tudo isso mister é que a produção aumente e o 
comércio se desenvolva. E como consegui-lo sem novos elementos 
de trabalho, visto que aqueles que hoje possuímos vão de dia em dia 
desaparecendo?! 

Conseguintemente, vê o nobre Senador que a questão é a mesma, 
igualmente momentosa tanto para os homens da lavoura e do co
mércio, como para os homens do estado. 

0 SR. FERNANDES DA CUNHA dá um aparte. 
O SR. AFONSO CELSO estranhou ouvir a proposição que ora repete 

o nobre Senador pela Bahia! Pois S. Ex<:t, tão ilustrado como é, acre
dita realmente que os chins somente podem vir ensinar-nos a comer 
sapos e ratos? 

O SR. FERNANDES DA CUNHA. E algumas coisinhas mais. 
O SR. AFoNso CELSO acredita que seja imunda, embrutecida e 

imoral? Não! S. Ex<:t sabe que o verdadeiro chim distingue-se pela 
sua sobriedade, pelo seu asseio, economia e aptidão para todos os 
trabalhos, tanto os mais pesados, qual a estrada de ferro do Pacífico, 
como os mais delicados e pacientes, estes artefatos admiráveis, pró
prios para ornato ou enfeite, em que são inexcedíveis. 

S. Ex<:t sabe também que a Califórnia exporta só em trigo valor 
igual, senão superior ao de todos os gêneros de exportação brasileira! 

O SR. FERNANDES DA CUNHA. O que desenvolveu a Califórnia não 
foi também o ouro? 

O SR. AFONSO CELSO. O ouro desapareceu, e a sua prosperidade 
foi sempre em aumento. O extraordinário desenvolvimento da cultura 
do trigo ali é devido ao trabalho chinês que, começando pelos serviços 
domésticos, aplicou-se também à lavoura. 

UM SR. SENADOR. Entretanto não querem os chins na Califórnia. 
O SR. AFONSO CELSO. Sim; e o nobre senador pela Bahia disse até 

que toda a imprensa americana aplaudira a lei daquele país, que pusera 
obstáculos à imigração chinesa! S. Ex<:t fez grave injustiça à ilustrada 
imprensa americana. Ela não aplaudiu essa lei selvagem e bárbara, 
que não está a par da civilização daquele povo. Neste século nenhu
ma nação do mundo tem o direito de impedir que entre em seu terri-
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tório e aí permaneça um indivíduo de qualquer proveniência, salvo 
sendo réu de certos delitos, ou não respeitando as suas leis. 

Condenar uma raça inteira é um atentado contra a justiça uni
versal. Se os Estados Unidos estão em seu direito expelindo os chins 
do seu território, então é preciso reconhecer que também os russos 
estão no seu, banindo a raça judaica. 

O SR. CANSANsÃo DE SINIMBU. E amanhã a raça alemã ou 
outra. 

O SR. AFONSO CELSO. Não; a imprensa americana não podia 
aplaudir semelhante resolução; a que recebeu-a com louvor foi a 
local, a interessada, e essa mesma encontrou antagonistas no próprio 
país. O nobre Senador sabe que a causa que atrai para os Estados 
Unidos a grande torrente de imigração que para ali se encaminha, é 
a elevação dos salá1ios. É principalmente por que nos Estados 
Unidos o trabalho paga-se como em nenhuma parte do mundo, que 
o irlandês, o inglês, o alemão preferem esse país para estabele
cer-se. Ora, o chim, onde quer que exista, promove a redução de 
salário e é por isso que o aumento de sua imigração encontra ali 
tanta oposição. Combatem-na para que não diminua a imigração 
européia, que lhes tem dado grandeza e prosperidade. 

0 SR. VIRIATO DE MEDEIROS. Justamente. 
O SR. AFONSO CELSO. As nossas condições são iguais às dos Es

tados Unidos? Não; logo a nossa política deve ser diversa. O nobre 
Senador disse que preferia 1 O ou 12 milhões de imigrantes europeus 
a 60 ou 80 milhões de chineses. Também o orador os preferiria. Mas 
quais serão as medidas capazes de atrair essa raça mais adiantada? 
Aquelas que encontrariam no próprio nobre Senador, seu mais in
transigente adversário! Para que essa imigração espontânea viesse a 
nós, seria preciso a abolição da religião do Estado; seria preciso o 
casamento civil, a que o nobre Senador opor-se-ia decididamente ... 

O SR. JUNQUEIRA. Quem disse isso? 
O SR. AFoNso CELSO. . . . seriam necessárias a grande naturaliza

ção e outras reformas liberais que o nobre Senador não admite, as 
quais combateria a todo transe, porque, honra lhe seja feita, o no
bre Senador é o espírito mais eminente e sistematicamente conserva
dor, que o orador conhece: S. Ex~ não tem jaça! 

O SR. JUNQUEIRA. Tenho votado por muitas idéias liberais. 
O SR. AFoNso CELSO diz que a torrente das idéias liberais tem 

tanta força, que muitas vezes nem se animam a resistir-lhe seus mais 
valentes adversários. O nobre Senador, fique registrado, não quer 
imigração; entende que os 12 milhões de brasileiros bastam a si 
próprios; o orador apela para a consciência do Senado e pergunta
lhe se é essa a política que pode convir a uma país novo, que tem 
como principais inimigos - o deserto e a distância? 
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O SR. JuNQUEIRA dá um aparte. 
O SR. AFoNso CELSO é emancipador: tem mesmo a glória de ter 

sido um dos primeiros colaboradores da lei de 28 de Setembro, que 
fez o renome do Gabinete Rio Branco, a que pertenceu o nobre 
Senador, porque - e aproveita o ensejo para declará-lo - essa lei 
não é mais do que o projeto que o Gabinete 3 de agosto, de que fez 
parte o orador, tinha elaborado e submetido ao estudo do Conselho 
de Estado, para sujeitá-lo às Câmaras, logo que terminasse a Guerra 
do Paraguai . 
• • • • • • o •• o. o •••• o o o. o. o o o •• o o o o o o o o ••• o. o •••• o o ••• o ••••• 

Quer a emancipação, e é por isso que trata de substituir, por 
meio dos trabalhadores asiáticos, os braços de que a privará a lavou
ra, fonte exclusiva da receita pública. 

O SR. JuNQUEIRA. Já vamos tendo alguma colonização européia. 
O SR. AFONSO CELSO. Mas não em escala que compense os 

braços que a lavoura vai perdendo todos os dias. 
O SR. FERNANDES DA CUNHA. Que febre! Não querem o progres

so lento! 
O SR. AFONSO CELSO. Quando o mal agrava-se rapidamente, é 

preciso acudir-se com remédio enérgico e eficaz. O nobre Senador 
é tão infenso à vinda de trabalhadores asiáticos, que viu no tratado 
ultimamente celebrado entre o nosso Governo e o da China não só o 
que ele não contém, como não podia absolutamente conter, sob 
pena de ser um insensato o aliás ilustrado negociador brasileiro! 
Dando ao art. 12 desse tratado uma inteligência, que o seu próprio 
contexto repele, o nobre Senador disse que o brasileiro, que tiver 
a infelicidade de cometer crime no território chinês será punido à 
moda daquele país, isto é, com bastonadas nas solas dos pés! (Risos.) 

Onde viu o nobre Senador semelhante cláusula no tratado? 
O SR. JUNQUEIRA. O art. 12 sujeita aos castigos usados na 

China. 
O SR. AFONSO CELSO pede perdão ao nobre Senador, mas vê-se 

forçado a dizer-lhe que a sua argumentação nesta parte não está 
à altura da elevada inteligência do nobre Senador. 

O tratado não merece as censuras do nobre Senador; foi uma 
grande vitória obtida pela nossa diplomacia; conseguimos tudo quan
to desejávamos, e pode-se dizer que nada concedemos." 

Fracassada a iniciativa, com a dissolução, em novembro de 1883, 
da COMPANHIA COMÉRCIO E IMIGRAÇÃO CHINESA, nem assim Afonso 
Celso desanimaria, voltando a debater a matéria em discurso de 1 O de 
setembro de 1885. Um dos alvos imediatos de seu pronunciamento 
seria explorar os sinais de crise interna do Gabinete Cotegipe que, 
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após fazer passar a lei dos SEXAGENÁRIOS, deixava patentes os indí
cios de erosão irremediável, vinda a terreiro nas sucessivas recom
posições e troca de titulares, e cuja fragilidade mais se evidenciaria 
nos episódios do fracasso eleitoral de Machado Portela, figura proe
minente do Partido Conservador de Pernambuco. Portela, com "ca
deira cativa" na Câmara desde 1881, fora convocado para a Pasta 
do Império, em 21 de julho de 1887, substituindo Ambrósio Leitão 
da Cunha (Barão de Mamoré) e em obediência ao preceito do ar
tigo 29 da Constituição de 1824, assumindo o cargo de Ministro, 
submeteu-se ao "veredicto das urnas", &endo, porém, derrotado -
caso virgem no Segundo Reinado - pelo candidato liberal, Joa
quim Nabuco, vitorioso, no primeiro escrutínio, por 1.400 sufrágios, 
num "quorum" de 2.601 votantes. Comentando o mal-estar do co
mando de Cotegipe, assim falava Afonso Celso, na sessão de 1 O de 
setembro, discutindo a Lei de Meios: 

"Sr. Presidente, tomando a palavra para encetar o debate, 
declaro a V. Exs< que faço-o com algum receio. Exprimiu-se o nobre 
Ministro na Câmara dos Deputados de tal maneira, revelou-se 
tão disposto a travar rijas pelejas acerca dos negócios a seu cargo, 
que os pacatos velhos do Senado não podem vencer certo temor, 
ao vê-lo entrar por esta Casa. O nobre Ministro censurou a oposi
ção por não ter reclamado economias, e por não discutir as altas 
e importantes questões atinentes à sua Pasta, limitando-se a assun
tos secundários. Mostrou-se sentido, senão agastado, por não o te
rem chamado para esse terreno difícil, porém largo bastante, e 
onde os lutadores da sua força acham-se a cômodo. S. Exs< disse: -
a situação do trabalho, a organização dos grandes serviços do Impé
rio, o resgate das estradas de ferro, os engenhos centrais, o telégrafo, 
a navegação, a imigração, tudo quanto exige reformas e melhora
mentos, e possa interessar ao progresso e prosperidade do País, tem 
sido esquecido! S. Ex~ lamentou que não se lhe oferecesse ocasião 
de manifestar com franqueza o seu pensamento, a respeito de tão 
complicados problemas e os planos que adotaria (palavras textuais) 
para quebrar os moldes de uma doutrina atrofiante. 

Essa linguagem, Sr. Presidente, em português chão, quer dizer -
metam-se comigo e verão o que lhes sucede! É natural, portanto, que 
diante de S. Ex~ ... 

O SR. DANTAS. Sintamo-nos tomados de medo. 
O SR. AFONSO CELSO. . .. acanhem-se os que, como eu, não têm 

habilitações para elevar a discussão e, cônscios da própria fraqueza, 
temem-se dos feros golpes da durindana ministerial. Como porém 
todo o homem valente é generoso, e conhecendo o nobre Ministro 
de longos anos, sei que é dotado de coração brando e complacente, 
animei-me a ocupar a tribuna, recomendando-me à sua benevolên-
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cia. E para ter jus ao favor impetrado, confesso a S. Ex~ que sou 
mero curioso nos negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públi
cas, a respeito dos quais possui o nobre Ministro estudos tão com
pletos, que vai quebrar os moldes aceitos e corrigir os erros de seus 
antecessores. Com o fim de ainda mais captar as boas graças do 
nobre Ministro, apresso-me em preveni-lo de que não venho com
batê-lo, mas pedir informações que poderão dar lugar a futuro re
contro, se a S. Ex~ aprouver. 

Primeiro que tudo, porém, cumpre liquidar uma prejudicial. Creio 
que o Senado não pode eficazmente colaborar em nenhum orçamen
to, sem estar informado da situação real do Gabinete, a quem terá 
de conceder meios (Apoiados da bancada liberal). 

Digne-se, pois, o nobre Ministro dizer-nos se o Gabinete continua 
na direção dos negócios públicos, sem modificação. Em uma das últi
mas sessões observou um honrado Senador por Minas Gerais que do 
atual Ministério já não havia surpresas a esperar; e todavia os fatos 
vieram convencê-lo do contrário. O nobre Ministro do Império que, 
ainda há bem poucos dias, aqui ufanava-se da inabalável confiança 
de seus comprovincianos, da grande maioria que contava no distri
to eleitoral de que era representante e da certeza de infalível e bri
lhante vitória, foi batido nas urnas. Este desastre, para o qual con
correria se fora eleitor do distrito, mas sinceramente deploro pelos 
méritos pessoais da vítima, deveria, segundo a índole da Constitui
ção do Império, os princípios do sistema representativo e numero
sos precedentes de data recente, determinar a demissão do nobre 
Ministro do Império. Entretanto, com pasmo geral de amigos e ad
versários, permanece S. Ex~ nos Conselhos da Coroa ... 

O SR. LIMA DUARTE. Está à espera das autênticas. 
O SR. AFONSO CELSO. . . . e propala-se a notícia de que não se 

retirará, ou porque pretenda disputar a eleição, em terceiro escru
tínio, perante os correligionários da Câmara, ou porque espere ser 
eleito por outra Província. Em honra do Gabinete e homenagem ao 
caráter distinto do nobre Ministro, absolutamente não aceito semelhan
tes versões (Apoiados da bancada liberal). O Sr. Conselheiro Machado 
Portela tem bastante hombridade e altivez para compreender que 
colocar-se-ia em má posição, continuando a ser Ministro, e resigna
rá à Pasta (Apoiados). S. Ex~ não se deixará seduzir por pouquíssi
mos precedentes em contrário; antes inspirar-se-á nos exemplos que 
entre nós firmaram as boas práticas parlamentares. Por outro lado, 
não posso persuadir-me de que o nobre Presidente do Conselho co
meta semelhante inconveniência e incorra em tamanho erro, que en
volve até desprestígio à Câmara dos Deputados, pois significará que 
já não descobre ali quem esteja em condições de ser Ministro con
sigo (Apoiados da bancada liberal.) 
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Interpelado a esse respeito pelo meu ilustre amigo, o Sr. Dantas, o 
nobre Presidente do Conselho prometeu responder-lhe, mas não o 
fez até hoje. Espero, portanto, que o nobre Ministro da Agncultura 
informará ao Senado da deliberação assentada sobre tão melindroso 
assunto. 

Sr. Presidente, não estranhei que o nobre Ministro da Agricultura 
inquirisse a oposição na Câmara sobre o seu programa de economias 
e reformas. Sempre entendi e sustentei que a missão das oposições 
parlamentares, dignas desse nome, não consiste unicamente em re
sistir, criticar e censurar, correndo-lhes o dever de enunciar com 
clareza as suas idéias. As oposições aspiram ao poder e o meio digno 
de conquistá-lo é mostrar ao país que as suas opiniões são preferí
veis e sobra-lhes capacidade para pô-las em prática. Se, pois, podem 
elas ser interpeladas sobre o seu programa, muito mais o Governo 
a quem incumbe a direção dos negócios públicos. 

O nobre Ministro queixou-se de que na Câmara não o provocas
sem a dizer o que está resolvido a empreender para o desempenho 
do alto encargo que lhe foi dignamente confiado. Não desejo que leve 
queixa igual do Senado, e por isso convido-o a comunicar-nos quais 
sejam os planos que tem concebido, para, na sua frase, banir as dou
trinas atrofiantes dos que o precederam na Pasta, entre os quais fi
guram homens de incontestável merecimento, como o nobre Senador 
por São Paulo, de quem, aliás, proclamou-se S. Ex~ solidário e con
tinuador (Apoiados). A oportunidade que não teve na Câmara dos 
Deputados depara-se-lhe no Senado, que ouvi-lo-á com a maior 
atenção e não lhe recusará seu concurso para tudo que interesssar 
ao país. Até agora, o que se sabe dos planos de S. Ex~ é vago e in
definido." 

Após a digressão, de puro alcance político-partidário, a incursão 
em terreno mais alto - de interesse geral. 

"O nobre Ministro afirmou em seu último discurso, que eles con
sistiam principalmente em promover a imigração e desenvolver a 
viação pública. É um excelente programa; mas não é possível apre
ciá-lo convenientemente, enquanto pairar nas generalidades. Com re
ferência à imigração e a viação pública, suscitam-se numerosas 
questões, cuja solução pode variar, e é indispensável que o nobre 
Ministro indique a que prefere, para julgar-se da sinceridade de 
seus propósitos e acerto dos processos que pretenda empregar. 

Exemplificarei. Se o nobre Ministro contenta-se com o que até o 
presente se há feito em favor da imigração, é lícito concluir-se 
ou que não a deseja em tão larga escala como apregoa, ou não for
ma idéia exata dos verdadeiros meios de fomentá-la. Não basta 
celebrar contratos para introdução de maior ou menor número de imi
grantes, não basta montar hospedaria bem aparelhada para recebê-
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los e agasalhá-los até encontrare!.!-:. colocação, não basta indenizar os 
particulares, que os mandem vir por sua conta, das despesas de 
viagem, depois de provarem que estão localizados, não basta dar
lhes transportes gratuitos e outros favores até hoje liberalizados. Ê 
indispensável alguma coisa mais, isto é, organizar nos grandes cen
tros de população, especialmente na Alemanha e na Itália (Apoia
dos), propaganda ativa e inteligente, a fim de tornar conhecidas as 
vantagens que o nosso País oferece a quem nele venha estabelecer
se, e combater a que contra ele se levanta, já da parte de alguns go
vernos europeus, já dos nossos vizinhos da Confederação Argentina 
(Apoiados). Esta nação tem o serviço de propaganda na Europa 
perfeitamente organizado, e ainda agora acaba o Congresso de votar 
fundos para melhorá-lo e alargá-lo. 

A propaganda argentina não se contenta de engrandecer o seu 
país e seus recursos, de fornecer todas as informações desejáveis e 
facilitar a vinda de imigrantes, no que estaria em seu plano direito; 
vai além, movendo-nos verdadeira guerra, adulterando e detraindo 
tudo quanto nos seja favorável, e exagerando o que nos seja preju
dicial. Não discutirei, neste momento, se, tendo a agência central de 
imigração argentina, estabelecida em Paris caráter oficial (ao me-· 
nos inculca-o), deveríamos ou não reclamar contra as inverdades que 
a respeito do Brasil publica o seu órgão na imprensa francesa, do qual 
é exatamente redator em chefe o diretor da mesma agência. 

Direi apenas que sob o seu ponto de vista, aliás nesta parte ile
gítimo e condenável, a Révue Sud Americaine é um jornal habilmen
te redigido, nada poupando para fazer mal ao Império, de quem, 
entretanto, assegura ser muito amigo. A isto devia o Governo prestar 
séria atenção, opondo aos embustes a verdade e encarregando da 
defesa do nosso país e da divulgação de nossas reais circunstâncias, 
na imprensa européia, a quem reúna os indispensáveis requisitos. Não 
nos faltaria quem desempenhasse esse serviço superiormente, não 
no corpo diplomático, que infelizmente não se preocupa destas coi
sas, e nem sei mesmo se delas têm notícia, mas entre os nossos pa
trícios, que, embora residam no estrangeiro, não se esquecem de 
nós e estão perfeitamente informados do que aqui se passa. Direi 
ainda mais, que, podendo o Governo apelar para um brasileiro que 
chamou-se Almeida Areias e hoje é o Barão de Ourem, não carece
ria acender a lanterna de Diógenes para achar o homem (Apoiados). 
Estimaria saber se o nobre Ministro está inteirado deste assunto, se 
tem cogitado nele e o que intenta fazer. A propósito, pergunto a 
S. Ex::t se tem já mais circunstanciadas informações a respeito da 
proibição, decretada pelo governo italiano, da emigração para o 
Brasil, e que providências tomou o nosso acerca de tão injusto como 
odioso procedimento. Ainda a respeito de imigração, Sr. Presidente, 
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observarei que outra necessidade urgente há a satisfazer-se, no meu 
humilde conceito, isto é, criar, por meio da reforma de algumas leis 
nossas, uma situação mais favorável para os estrangeiros, quanto à 
instituição da família e as crenças religiosas, diversas da do Estado. 
É este outro ponto sobre o qual desejo ouvir a opinião do nobre 
Ministro. Tem a imigração por fim imediato suprir-nos de braços, 
que entre nós escasseiam; mas não haverá no nosso próprio país 
elementos que possam ser aproveitados nesse mesmo intuito? Pensa o 
nobre Ministro que da catequese dos nossos indígenas é impossível 
vir-nos alguns recursos? Acredita que não é ela susceptível de dire
ção capaz de produzir maiores resultados do que temos colhido? 
Pessoas entendidas, e entre elas folgo de citar o meu particular 
amigo e ilustradíssimo brasileiro, o General Couto de Magalhães, 
entendem que, se a catequese há sido mal sucedida, não é por 
serem os nossos silvícolas refratários a uma vida menos selvagem, e 
sim por falta de sistema adequado e perseverantemente seguido. Ou
tros pensam de modo contrário, e, ao que parece, o nobre Ministro 
alista-se nessas fileiras. 

S. Ex<:~ que declarou-se inimigo das doutrinas atrofiantes, a julgar 
pelos seus atos e as suas palavras, quer reformá-las e substituí-las 
por outras doutrinas piores, doutrinas fulminantes, doutrinas exter
minadoras. Pelo menos é o que se infere da remessa de um contin
gente do Exército, ultimamente, para a Província de São Paulo, e 
que, segundo as declarações do nobre Ministro, para ali foi aquietar 
os índios. Este movimento de forças autoriza supor-se, que no con
ceito do nobre Ministro só há um meio de reduzir os indígenas -
é levá-los à pólvora e bala! Peço mais piedade para os pobres 
bugres! 

O nobre Ministro prometeu na Câmara dos Deputados auxiliar os 
esforços das Províncias, em prol da imigração, o que aplaudi e espe
ro ver cumprido. Lembre-se o nobre Ministro de que bons conse
lhos são proveitosos auxílios, e lance suas vistas sobre a Província 
de Minas que agora começa a trilhar a senda patrioticamente aberta 
pela de São Paulo. A assembléia provincial mineira acaba de reco
mendar-se, promulgando uma lei que cria estímulos e concede favo
res à imigração." 

Um dos temas apaixonantes do momento, voltava Afonso Celso, 
em discurso de 8 de tutubro de 1888, a debater a política imigra
tória, polemicando com Escragnole Taunay, inimigo inamaciável da 
"importação de chineses para o Brasil". 

"Passando a ocupar-me da imigração, eu direi que não hesitaria 
em conceder maior crédito do que o votado pela Câmara para o 
desenvolvimento desse serviço, se estivesse convencido de que dar
lhe-ia o Governo acertada aplicação; tal a importância que ligo ao 
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assunto. Declaro, porém, que nutro dúvidas provenientes talvez de 
não ser bem conhecido o pensamento do nobre Ministro da Agri
cultura, que ainda não se pronunciou francamente, como fora mis
ter. É uma questão complexa a da imigração; e cumpre bem resolvê-la 
sob todas as suas faces, porque qualquer delas que deixe de ser 
convenientemente atendida pode ser causa de enormes prejuízos, se 
não de completo malogro. Não nos esqueçamos de que a imigração 
nos é disputada por concorrentes ativíssimos, que já se adiantaram 
a nós nesse terreno e dar-se-ão pressa em tirar partido de todos os 
nossos descuidos, erros e decepções (Apoiados). É preciso que não 
sejamos mal sucedidos no grande esforço que vamos tentar, sob 
pena de continuarmos a sê-lo durante longo tempo - bastante para 
vermos perdida a nossa supremacia nesta parte da América. 

O SR. VISCONDE DO CRUZEIRO. Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. A quem quer que reflita 

sobre a matéria, preocupam sobre todos três problemas principais, 
a saber: qual deva ser a imigração preferida, que meios adotaremos 
para atraí-la, e como colocar o imigrante. A opinião do nobre 
Ministro acerca destes pontos essencialíssimos não está claramente 
revelada, e não deve haver equívocos a respeito de objeto tão trans
cendente e melindroso. 

Quanto ao primeiro problema, isto é, que imigração é preferível, 
a julgar por antecedentes do nobre Ministro e declarações um tanto 
vagas, acredito não haver grande divergência entre mim e S. Ex~. 
Estou convencido de que o nobre Ministro entende como eu, que nos 
convém e devemos desejar toda a imigração inteligente e laboriosa, 
que nos procure com ânimo de estabelecer-se no país, sem distinção 
de raças, ou proveniências, donde não se segue que a aliciemos indis
tintamente (Apoiados). Penso, pois, que S. Ex~ acompanha-me 
quando entendo que o projeto do meu nobre colega por Santa Ca
tarina proibindo a entrada de trabalhadores chineses no Império é 
uma idéia infeliz. 

O SR. EscRAGNOLE TAUNAY. Não apoiado. 
O SR. VIsCONDE DE OuRo PRETO. . . . obscurantista e odiosa; 

porque, além do mais, importa a negação dos princípios de justiça 
universal. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS. Apoiado 
O SR. EscRAGNOLE TAUNAY. Excluo esta raça como a excluíram 

todos os parlamentos dos países que suportaram as más conseqüên
cias da introdução desse péssimo e pernicioso elemento. 

O SR. VISCONDE DE OURO PRETO. Em toda a parte há bons e 
maus, e não é razoável condenar ou repelir, pelo receio dos maus, 
uma raça inteira, envolvendo na condenação também os bons, que, 
donde quer que sejam e onde exerçam sua atividade, podem promo-
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ver o próprio interesse e colaborar para o bem comum. Julgar da 
índole, da capacidade, do préstimo, e dos costumes da imensa popu
lação do Império de Meio, pelos defeitos e vÍCios da escória, que se 
aglomera na faixa estreita do seu htoral, é apreciar as coisas super
ficialmente e aventurar juízos pelo menos temerários. 

O SR. EscRAGNOLE TAUNAY. Mas é essa gente que vem. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. O nobre Senador, ilustrado como 

e, sabe que a China é uma nação que conta milhares de anos, que 
há muitos séculos mantém-se unida e íntegra, que a sua civilização, 
embora inferior à nossa, tem atravessado também incólume a suces
são dos tempos, e este só prova que ela não pode ser esse amontoa
do de entes degenerados, desprezíveis e miseráveis, que S. Exª' des
creveu-nos. 

O SR. EscRAGNOLE TAUNAY. Uma civilização podre, um país de 
ruínas, onde atiram-se os cadáveres para os campos! 

O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. Uma civilização podre! Sem in
teligência, sem atividade, sem moralidade, principalmente, não se 
manteria por tantos séculos um todo como aquele. O juízo do nobre 
Senador por Santa Catarina é infundado e arriscado. S. Exª', que é 
digno filho desta boa cidade de São Sebastião, reclamaria com in
dignação contra quem ousasse concluir, para a índole generosa dos 
seus habitantes, das correrias e perversidades dos Nagoas e Guaia
mus, que a infestam! 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS. Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. E, no entanto, p::.-etende ver 

a China representada por esse rebutalho, que imprudentemente fo
mos, há anos, arrebanhar nas praias de Cantão, e cujos restos ainda 
hoje vemos a vender mariscos pelas ruas! 

O SR. EsCRAGNOLE TAUNAY. Em todos os países o resultado é o 
mesmo. 

O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. Perdoe-me o nobre Senador, 
é uma apreciação inexata. S. Exª' invoca a autoridade de parla
mentos, que votaram a exclusão dos chins. O fato deu-se, é certo, 
nos Estados Unidos, mas para bem avaliá-lo, é preciso indagar-lhe 
as causas e conhecer-lhe os motivos. Estude-os o nobre Senador, 
e converncer-se-á de que eles procedem não dos defeitos da raça, 
mas dos interesses preponderantes de outras classes, que ela contra
riava. O chim é sóbrio, com pouco se contenta, e adapta-se facil
mente a qualquer gênero de trabalho, de modo que onde se estabele
ce faz logo baixar o salário. Daí a hostilidade que sofreu nos Esta
dos Unidos, que, aliás, dele tiravam grande proveito. 

O SR. VIscoNDE DE SINIMBU. Apoiado; depois que se aprovei
taram do trabalho chinês. 

37'2 



0 SR. VISCONDE DE OURO PRETO. Na Califórnia, por exemplo, há 
poucos anos quase inculta, e vasto celeiro hoje, graças ao trabalho 
da raça perseguida. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS. Depois que fizeram a estrada do 
Pacífico. 

O SR. VISCONDE DE ÜURO PRETO. Exatamente; o que prova ser o 
chim apto ainda para os mais árduos serviços. Seguramente ninguém 
se lembrará dele para aumentar a população, até porque tem a maior 
repugnância em fixar-se no estrangeiro, e irresistível tendência para 
voltar pátria, vivo ou morto; mas corno operário, que se encarregue 
durante certo tempo, de determinado gênero de trabalho, ele tem 
grande préstimo, e para alguns serviços não encontra competidor. 

Aqui mesmo, nas imediações do Rio de Janeiro, haveria em 
que tirar das suas aptidões maiores vantagens. Quem melhor que 
o chirn poderá, pela canalização das águas e drenagem dos pânta
nos, converter em fertilíssimas terras essa imensa zona insalubre e 
quase abandonada que atravessa a ll:l secção da estrada de ferro 
D. Pedro II? 

Nesses serviços ninguém o iguala ... 
O SR. VIRIATO DE MEDEIROS. E no de mineração. 
O SR. EscRAGNOLE TAUNAY. Pergunte ao Diretor das Minas de 

Morro Velho, qual o resultado do trabalho dos chineses ali: ele deu 
as piores informações. 

O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. Não conheço o diretor do Mor
ro Velho, mas já que o honrado colega apela para autoridades, há 
de convir que muito mais competente é a de Seward, que encarece 
o trabalho chinês. p outros escritores de nota e viajantes ilustres 
eu pudera citar. 

0 SR. ESCRAGNOLE TAUNAY. Muitas pessoas, que por lá andam 
o que fazem é admirar os prodígios das velhas civilizações asiáticas; 
ficam como que fanatizadas por aquelas esquisitices. 

O SR. VIscoNDE DE OuRo PRETO. Não eram fáceis de deixarem
se fanatizar alguns dos homens eminentes que escreveram sobre a 
China, com perfeito conhecimento da sua população e das suas coi
sas. Mas, tranqüilize-se o nobre Senador por Santa Catarina; ninguém 
cogita, creia, de promover imigração chinesa; eu pelo menos não o 
farei. .. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS. Apoiado; nem eu. 
0 SR. ESCRAGNOLE TAUNAY. É o que espero da alta inteligência 

de V. Exl:l e do seu pattiotismo. 
O SR. VIsCONDE DE OuRo PRETO. O que eu não quero é que en

contrem fechados os nossos portos se cá vierem, porque seria isso 
inconciliável com todos os princípios da civilização e humanidade; 
o que eu não quero é que os repilamos como uma raça maldita, o que 
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não desejo, sobretudo, é que fique em nossas coleções uma lei de 
execração e cobardia. 

O SR. VIRIATO DE MEDEIROS. Apoiado; lei feroz. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. Por demais, notarei que o pro

jeto do nobre Senador é defectivo e incompleto: - fica proibida a 
introdução de chins e mais nada! Não estabelece sanção que coíba a 
violação do preceito, não define a responsabilidade dos que os trans
gredirem, e nem sequer determina o destino que -:;e deve dar aos que 
forem introduzidos! Este projeto faz lembrar outro, não menos con
ciso, do nobre Senador: -Fica estabelecido o casamento civil; sem 
prescrever o que seja casamento civil, nem como ele se possa contrair! 

O SR. EscRAGNOLE TAUNAY. Mas isto é questão de código. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. É, ou de lei especial; mas não 

havendo código nem lei que estabeleça as solenidades do casamento 
civil, ver-se-ão muito embaraçados os que quiserem celebrá-lo, se 
passar o projeto do nobre Senador! 

Mas ponhamos de parte o casamento civil, e basta de chins. 
O SR. EscRAGNOLE TAUNAY. O nobre Ministro da Agricultura diz 

que não quer os chins. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. Não aceito a procuração que 

V. Ex:;t exibe (Riso); o nobre Ministro está presente. 
O SR. ANTÔNIO PRADO (Ministro da Agricultura). É um mau 

elemento. 
0 SR. VISCONDE DE OURO PRETO. Não se pode julgá-lo a priori, 

sob o ponto de vista de colonização como instrumento de trabalho 
tem provado bem; mas deixemos isto. 

Sr. Presidente, não sei se o nobre Ministro da Agricultura acom
panha o nobre Senador, quando S. Ex:;t entende que o antagonismo 
dos partidos deve influir até na imigração, havendo uma imigração 
liberal e uma imigração conservadora. Para mim é isto amesquinhar 
uma questão que deve ser superior aos interesses partidários; para 
mim a imigração é uma questão nacional, para cuja acertada so
lução devem colaborar todos os brasileiros, animados de um só senti
mento - o patriotismo (Apoiados.) 

Demais, o meu colega labora em completo engano se supõe que 
de um país de tão alta mentalidade como a Alemanha, e onde o 
partido liberal mais de uma vez deu batalha e triunfou do poderoso 
chanceler de ferro, só nos possam vir sectários do arrocho, ou que a 
Itália só nos mande entusiastas e admiradores de Mazzini e Ga
ribaldi. 

Não sei se o nobre Ministro abunda nestas idéias do seu ilustre 
correligionário, ou se pensa como eu não devermos fechar os nossos 
portos a nenhuma crença, como a nenhuma nacionalidade, porque 
todos podem ser cooperadores utilíssimos do desenvolvimento e pro-
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gresso do país, que oferece espaço e recursos suficientes para uma 
população igual à dos grandes Estados, que mais densa e mais basta a 
possuírem (Apoiados.) Distinguir entre imigração liberal e imigra
ção conservadora é não ter idéia clara das necessidades do país 
(Apoiados). 

O SR. EsCRAGNOLE TAUNAY. É preciso atender para a índole da 
gente que vem. 

O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. Se não excluindo ninguém, se 
tornando os nossos portos acessíveis a todas as nações do mundo, 
conformamo-nos com os deveres de civilização e humanidade, esta
mos em nosso pleno direito procurando atrair os representantes da
queles, que mais convenientes nos sejam pelas suas e as nossas pe
culiaridades. Liberdade, entrada franca para todos; favores, conces
sões, aos que entendermos dever atrair. 

0 SR. ESCRAGNOLE TAUNAY. É isto que significa seleção de imi
gração. 

O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. Para a outorga desses favores, 
não pode haver duas opiniões. É a raça européia, mais forte, mais 
enérgica, adiantada e dotada de iniciativa que devemos fazê-los. Den
tre os países da Europa, porém, quais são os que sob esse ponto de 
vista nos ofereçam mais vantagens, e dos quais possam vir-nos maio
res contingentes? 

Senhores, não tenho a honra de pertencer à sociedade de imigra
ção, e nem para ela fui jamais convidado ... 

O SR. EscRAGNOLE TAUNAY. Pois desde já fica convidado. 
O SR. VISCONDE DE OuRO PRETO .... mas estudo há muito tempo 

as questões a que ela se dedica, e um dos meios de informação a que 
costumo recorrer com vantagem é ouvir os que estão no caso de 
saber mais do que eu. Entre estes destaca-se um funcionário dis
tinto e inteligentíssimo, o Sr. Francisco Cunha, zeloso diretor da 
ilha das Flores. Pedi-lhe que me comunicasse as suas idéias acerca 
da imigração, há mais de um ano, e ele obsequiosa e prontamente 
mandou-me um trabalho importante, que aqui tenho, e do qual peço 
licença para ler ao Senado alguns trechos. O Sr. Cunha discutiu 
perfeitamente a questão sob vários pontos de vista, exprimindo-se 
assim quanto à imigração que mais nos convenha. 

"Em tese, convém ao Brasil toda a imigração que provier da 
Europa. 

Devemos aceitar toda a que nos procurar espontaneamente. Não 
se segue, porém, que devamos promovê-la indistintamente. Nossos 
esforços, para serem profícuos devem limitar-se em atrair imigrantes 
de poucos e determinados países. As nossas preferências devem 
recair sobre povos da raça latina cuja similação é mais natural e 
mais rápida. Temos hoje dois termos importantes de comparação 
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entre as nacionalidades alemã e italiana, as quais têm fornecido os 
mais avultados contingentes para a população estrangeira localizada 
entre nós. A primeira constituiu por muitos anos quase que a única 
corrente imigratória que procurava o nosso território com espírito 
de estabilidade. São extensas e muito povoadas as colônias alemãs do 
Rio Grande do Sul. 

É fato observado e assinalado por todos os que têm estudado 
esses centros de população que a assimilação da raça saxônia com a 
latina tem sido lenta e incompleta; muitos anos ainda decorrerão antes 
que a fusão das duas raças se opere de um modo satisfatório, e será 
ainda preciso que concorram para ela certas circunstâncias, tais como 
comunicações rápidas e fáceis, as quais estabeleçam contato perma
nente com a população indígena e assim também o ensino obrigatório 
da língua nacional, sendo para notar, em relação a este último ponto, 
que é freqüente encontrar no centro das colônias alemãs cidadãos 
brasileiros casados que só conhecem a língua alemã. Os perigos desta 
segregação da massa geral do elemento indígena são intuitivos, tra
zem a ignorância dos direitos e dos deveres do cidadão, acoroçoam 
idéias falsas e errôneas que podem ser o pábulo de perturbações sé
rias para a ordem pública. 

Entretanto são valiosos os beneficios devidos a essa imigração, à 
qual deve a província do Rio Grande especialmente uma boa parte 
da prosperidade de que goza. 

Em paralelo com a imigração italiana, que data apenas de treze 
a quatorze anos e já é representada por uma população quase igual 
à alemã, o juízo observador imparcial não pode deixar de pronun
ciar-se por esta, a qual nesse curto período tem manifestado as mais 
preciosas aptidões para o povoamento das nossas terras incultas e 
para o amalgamento sem restrições com o elemento nacional. 

Restringindo-me ao ponto em questão, qual a imigração que mais 
convém ao Brasil, acrescentarei que, em primeiro lugar, a italiana, 
porque tem dado excelentes provas, porque está encaminhada e es
tabelecida a corrente, porque fornece ótimos agricultores, porque 
provém de um país de exuberante população o qual não tem pos
sessões fora da Europa, porque a assimilação é fácil e pronta em 
razão, principalmente da semelhança do idioma, porque, finalmente, 
o italiano é sóbrio, laborioso, econômico, e deixa a pátria primitiva 
acossado pela miséria, única perspectiva em remuneração do traba
lho insano de toda sua vida. 
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Em segundo lugar, devemos atrair a imigração belga, porque pro
vém do país da Europa de mais densa população nas mesmas condi
ções da Itália por não ter possessões exteriores. É sabido que a 
agricultura na Bélgica tem atingido elevado grau de perfeição e 
que, pela subdivisão das terras e pelo seu alto preço, o trabalho do 
agricultor não é suficientemente retribuído. Em relação a este país 
há evitar um perigo sério: é que o pauperismo que infesta as cidades 
principalmente, não se escoe para nossas plagas acoroçoado pelos 
poderes públicos que fornecem avultada assistência a inúmeros indi
gentes. 

N2. ordem de preferência segue-se em meu modo de ver, o peque
no reino de Portugal, mas com especialidade o arquipélago dos 
Açores, que fornece boas famílias de agricultores. Têm sido última
mente contratados estes últimos; e têm embarcado aos milhares para 
as ilhas de Sandwich, aonde vão cultivar a cana-de-açúcar. Consta
me que o contrato é por três anos e o preço da passagem adiantado 
pelo contratante. Esta imigração é, sem dúvida, uma das mais apro
priadas para as províncias ao norte do Rio de Janeiro, em razão 
de provir de clima relativamente temperado. 

A imigração espanhola não está no caso de ser aliciada. Além do 
persistente antagonismo com o povo português, antagonismo prolon
gado até o brasileiro, as repúblicas do Prata têm a preferência para os 
que imigram até à América, e não se decidem pela Ãfrica setentrio
nal, para onde os atrai a colheita da alfafa, fácil e remunerativa, 
bem como a proximidade da pátria, que não abandonam definitiva
mente." 

Como se vê, Sr. Presidente, o digno diretor da Ilha das Flores pre
fere a imigração da raça latina - pelas razões que dá e incontestavel
mente são de peso, sobressaindo entre elas a de sua maior facilidade 
de assimilação. Não me parece, porém, provada essa razão de pre
ferência em favor da raça latina, e nesse ponto afasto-me do honrado 
funcionário. Em primeiro lugar, se a imigração alemã ainda não as
similou-se completamente à nossa, constituindo entre nós como que 
uma família à parte, que conserva os hábitos, as tendências e até a 
língua do país de origem, resulta isso antes da natureza das coisas 
e da falta de previdência de nossa parte, do que de qualidades ine
rentes a essa raça. A assimilação de raças tão diferentes como a 
nossa e a germânica, não se opera prontamente, mas ao cabo de lon
gos anos, e mediante o contato constante, a convivência íntima. Ora, 
foram exatamente essas condições que faltaram aos alemães que pro
curaram as províncias do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina. 
Eles ficaram como que segregados do resto da província, viveram 

377 



isolados por muito tempo, entregues a si mesmos, sem meios de comu
nicarem-se com a população nacional. Nada há que estranhar, por
tanto, antes é natural que tanto os primitivos imigrantes como seus 
primeiros descendentes conservem os hábitos antigos· e ignorem a 
nosssa língua, que nunca mandamos ensinar-lhes, tornando o seu es
tudo obrigatório (Apoiados). Hoje as circunstâncias são outras, já os 
núcleos imigrantistas ligam-se aos mercados da província por estra
das regulares, as duas raças estão em contato freqüente, trocam-se 
idéias, os costumes modificam-se, de modo que os novos tento-bra
sileiros diferem dos progenitores, e a assimilação vai-se completando. 

Tanto a raça germânica não é refratária a amalgamar-se com a nos
sa, que o contrário do que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou em 
Santa Catarina, verificou-se em outros pontos do Império, onde ela 
viveu no meio da nacional. Citarei como exemplo a cidade natal 
do nobre Ministro da Agricultura. Sabe-se que há anos estabeleceram
se nas imediações de São Paulo algumas famílias alemãs. 

0 SR. ANTÔNIO PRADO (Ministro da Agricultura). Em Santo 
Amaro. 

O SR. VrscoNDE DE OuRo PRETO. Mudaram-se depois para São 
Paulo, onde conheci alguns quando ali estudei, e posso afiançar ao 
Senado que os filhos falavam correntemente o português e, salvo 
o tipo fisionômico, em nada se diferençavam do resto da população, 
de cujos hábitos participavam. Atualmente estão perfeitamente identi
ficados com os paulistas genuínos, ocupam não poucos boa posição 
na sociedade, exploram a indústria e o comércio, têm fortuna, inte
ressam-se pelo país e são excelentes brasileiros. 

0 SR. ANTÔNIO PRADO (Ministro da Agricultura). Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. O mesmo verificou-se com os 

colonos suíços da raça germânica de Nova Friburgo, na província do 
Rio de Janeiro, que deixaram descendentes hoje entrelaçados e con
fundidos em famílias de origem nacional e que só revelam no nome 
a proveniência estrangeira. Por último, direi que a raça germânica, 
que se estabeleceu entre nós, deu já a mais significativa prova de que 
é tão brasileira, como a que mais o for, sentindo vivaz o amor da pá
tria, e galhardamente oferecendo-se para sacrificar-se por ela no 
campo de batalha. 

O SR. HENRIQUE D'AvrLA. Apoiado, como na Guerra do Paraguai. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. Conseguintemente não procede 

essa razão de preferência relativamente aos europeus de raça latina, 
ou mais propriamente de origem italiana. Por outro lado, Sr. Presi
dente, ainda que a imigração latina reúna condições próprias para 
facilitar-lhe a assimilação, como a semelhança da língua e a identi
dade da religião, não decorreu ainda tempo suficiente para verificar
se se efetivamente o amálgama opera-se com menor lentidão. Çom-
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preende-se que nesta observação não envolvo os imigrantes portu
gueses, porque em relação a eles não há propriamente assimilação: 
tão ligeiras são as diferenças entre nós, que o português confunde-se 
com a população, apenas aqui chega. Refiro-me com especialidade 
aos italianos: a corrente dessa origem começou a encaminhar-se 
para o Brasil há 14 para 15 anos e derramou-se pelos povoados, não 
foi perder-se em zonas desabitadas, de modo que não há como es
tabelecer comparação entre ela e a alemã, a qual, como disse, teve 
outra direção. Estou persuadido de que se colocássemos os italianos 
em condições idênticas às em que se acharam os alemães do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina os resultados seriam os mesmos. 

O SR. EscRAGNOLE TAUNAY. Apoiado, e repatriam-se muito. 
O SR. VISCONDE DE ÜURO PRETO. Na República Argentina, que 

há muito mais tempo e em muito maior número os tem recebido, a 
assimilação não se efetuou ainda, eles continuam como verdadeiros 
estrangeiros, formando comunhão à parte; e tanto, que os homens de 
estado mais eminentes já se preocupam dos meios que possam apres
sar a fusão das raças, de modo a constituir-se uma nacionalidade torte. 

O SR. HENRIQUE D'ÁVILA. Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE OURO PRETO. Assim que não considero deci

sivos nem justificados os motivos de preferência invocados a favor 
da imigração italiana. Acresce Sr. Presidente, que a necessidade de 
aumentar a população e infundir-lhe elementos novos é tamanha 
e tão imperiosa, que ainda quando assim não fora, deveríamos, ao 
menos nos primeiros anos, empregar esforço igual relativamente a 
qualquer país da Europa, donde nos possam vir grandes levas de 
gente moralizadas e laboriosas; tanto mais que o Império divide-se 
em zonas diversas por seu clima e produção, e a mesma raça nao se 
adapta bem em todas elas indiferentemente. 

Venham imigrantes às centenas de milhares: é isso o essencial; 
depois escolheremos. 

Estimarei saber a opinião do nobre Ministro a este respeito. 
A segunda principal questão, atinente à imigração, é a dos meios 

mais próprios para atraí-la. O primeiro é, sem contestação, a propa
ganda inteligente e laboriosa, que se encarrega de tornar conhecidos 
os nossos recursos, as vantagens que entre nós encontraram os que 
vieram estabelecer-se, que divulgue informações minuciosas e exatas, 
facilite o transporte aos que tiverem desejo de imigrar e, ao mesmo 
tempo combata e destrua as mentiras e calúnias, que adrede fazem 
correr no velho mundo contra o Brasil. Quanto a isto, é doloroso 
reconhecer que nada temos feito. Ao passo que os nossos vizinhos 
argentinos, dispõem de agentes ativíssimos e zelosos, que não perdem 
ensejo nem poupam meios de chamar para a República a atenção 

379 



de todos, apregoando e exagerando as suas excelências, nós estamos 
completamente desprevenidos. 

Chamei já uma vez a atenção do governo para a necessidade de 
organizarmos essa propaganda, lembrando-lhe até nomes de brasi
leiros perfeitamente habilitados para dirigi-la. De novo convido-o a 
voltar suas vistas para essa necessidade, assim como para a das re
formas da legislação referente à constituição da família e liberdade 
de cultos, cada dia mais urgentes. 

Há ainda, senhores, uma outra propaganda mais eficaz talvez do 
que a organizada pelo estado na Europa, e é a que fazem os próprios 
imigrantes já estabelecidos, por meio das cartas que escreve aos seus 
parentes e amigos, referindo-lhes o modo como foram acolhidos, 
como vivem, o que estão ganhando e esperam ganhar. É incal
culável o efeito que produz a correspondência epistolar dos imigran
tes já localizados. Uma só famllia bem colocada vale mais para 
trazer-nos outras muitas, do que o mais diligente comissário do go
verno. Os imigrantes que têm passado pela Ilha das Flores, diz o 
Sr. Xavier da Cunha, no seu escrito (que aproveito a ocasião para 
agradecer) raro é o que não exiba uma carta de parente ou amigo, 
que animou-o a vir tentar fortuna no Brasil. 

A prova disso está em que bastou que o honrado Sr. Carneiro da 
Rocha, ex-Ministro da Agricultura, mandasse anunciar que pagaria 
a passagem às famílias que indicassem os já estabelecidos, para que 
à Secretaria de Estado fossem enviados 40.000 nomes de indivíduos 
que queriam aproveitar-se do favor oferecido. 

0 SR. DANTAS. Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. Veja, V. Ex<:!, Sr. Presidente, 

que imenso resultado não teríamos colhido, se o sucessor do nobre 
e ex-Ministro houvesse mantido tão acertada providência! 

0 SR. DANTAS. Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETo. Infelizmente parece que o nobre 

Ministro não confia muito neste meio, porquanto limita-se a inde
nizar os fazendeiros do que despendem com a passagem dos imigran
tes que mandam vir, mediante a prova de que estão colocados em 
seus estabelecimentos, e a concorrer com uma parte do transporte 
dos que introduzirem dos cidadãos, que contrataram com o governo. 

O SR. ANTÔNIO PRADO (Ministro da Agricultura). Dá um aparte. 
O SR. VISCONDE DE OURO PRETO. V. Ex<:~ paga a passagem inte

gral dos que vierem a chamado? 
O SR. ANTÔNIO PRADO (Ministro da Agricultura). Ou esponta

neamente. 
O SR. VISCONDE DE OURO PRETO. Estimo ouvir a declaração de 

V. Ex<:~, a que convém dar toda a notoriedade porque será de imenso 
alcance. Aplaudo-a sinceramente, e nada acrescentarei sobre esse 
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ponto. Passarei à terceira questão essencial: a colocação do imi
grante. 

O nobre Ministro pretende distribuir os imigrantes, que já nào 
vierem destinados a estabelecimentos particulares, pelos terrenos 
devolutas do Estado, que está fazendo demarcar e dividir em mais 
de uma província? A criação de núcleos em terras do Estado é uma 
boa idéia, desde que esses núcleos possam facilmente comunicar-se 
com os centros de população, ou mercados de consumo. Poucos, 
porém, poderemos ter nessas condições. As terras do Estado estão 
a longas distâncias, no interior das províncias, afastadas do litoral, 
dos rios navegáveis ou estradas de ferro. Os imigrantes que ali se 
estabelecerem lutarão com mil dificuldades, pouco poderão fazer ... 

O SR. BARROS BARRETO. Não terão incentivo para o trabalho. 
O SR. VrscoNDE DE OuRo PRETO. . .. não terão incentivo para o 

trabalho, como observa o meu ilustre colega, por falta de meios de 
transporte e de compradores para os seus produtos. Demais, viverão 
fora do contato com a população do país, o que trará também o 
inconveniente da dificuldade de assimilação. 

No meu conceito, eles deviam ser colocados nas vizinhanças das 
grandes cidades, nas localidades servidas por viação férrea ou nave
gação, e de preferência em estabelecimentos já montados, divididos 
para esse fim em pequenos lotes e cujos mecanismos fossem outros 
tantos engenhos centrais, que bei1eficiariam os gêneros desses peque
nos lavradores. Assim, pouco a pouco, de etapa em etapa, ir-se-iam 
internando pelo País. De que nos valem núcleos perdidos nas flo
restas, sem comunicação com os centros populosos? 

Bem sei que o Estado não possui terrenos nem estabelecimentos 
nessas condições; mas compre-os. As despesas não seriam muito 
superiores às que se fazem com as demarcações e divisões das terras 
devolutas, no interior do País. Trabalhos esses que ao fim de pouco 
tempo é preciso renovar-se, porque a vegetação apaga todos os ves
tígios. Demais teriam pronta compensação. 

O SR. ANTÔNIO PRADO (Ministro da Agricultura). Estou de pleno 
acordo com V. Exf!.. 

O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. Ora, eis aí outra declmação 
que muito me satisfaz! E pois que o nobre Ministro está nestas vistas, 
que considero acertadíssimas, chamarei a sua atenção para uma no
tícia que ontem li em uma interessante publicação, que ora começa, 
o Franklin Jornal. A notícia refere-se à deliberacão do Banco Predial 
de dividir 16 propried2des, situadas nas Provl~cias de Minas, São 
Paulo e Rio de Janeiro, com a superfície de 2.762 alqueires, e cerca 
de dois milhões de pés de café. A divisão projetada é em 276 lotes de 
1 O alqueiros cada um, cujo preço médio será de 3:000$. Tem já o 
Governo, ensejo para colocar grande número de famílias, entenden-

381 



do-se com esse Banco, e pode mesmo dar mais desenvolvimento à 
idéia influindo para que a adote o Banco do Brasil. 

Este possui muito maior número de fazendas montadas, em boas 
condições, e pode dispor de outras muitas que lhe estão hipotecadas. 
Por falta de braços estes estabelecimentos não podem produzir quanto 
colhia-se até aqui: ao passo que, divididos em lotes, vendidos a prazo 
a emigrantes, hão de necessariamente prosperar, concorrendo para o 
crescimento da renda pública. A idéia é suscetível de mais larga 
aplicacação ainda, estendendo-se até a propriedades particulares, 
ameaçadas de completa ruína. Que inconveniente pode embaraçar a 
sua aquisição pelo Governo? O exagerado valor por que hão de querer 
vendê-las, porque entende-se que o Estado deve sempre comprar por 
altos preços? A meio de evitá-lo. Para a construção das estradas de 
ferro, promulgou-se uma lei de desapropriação, que tem sido execu
tada sem que a iludissem abusos, ao que se sabe. Pois porque não 
adotaremos lei semelhante para a desapropriação de fazendas, cuja 
aquisição seja útil ao grande interesse geral da imigração? (Apoiados). 

Senhores, esta divisão em pequenos lotes de propriedades, já em 
plena produção, que o Estado pode adquirir, por preços razoáveis, 
é um sistema que, bem aplicado, produzirá imensos benefícios. É 
certo que abusos podem ser cometidos e grandes, mas os abusos 
corrigem-se e previnem-se, principalmente quando há cuidado na 
escolha dos agentes da administração. Nisso está tudo: Se o governo 
souber escolher aqueles em quem deposite a sua confiança, não será 
iludido, como infelizmente tem sido mesmo em suas tentativas a 
favor da imigração, do que é exemplo fato ocorrido em minha 
província. 

Queria, Sr. Presidente, tratar de outros assuntos, mas tenho já 
abusado da atenção do Senado (Não-apoiados) e deixá-los-ei para 
outra vez (Muito bem! Muito bem!). 
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A "QUESTÃO MILITAR" 

A GRANDE CRISE que, sacudindo a "calmaria podre" do Segundo 
Reinado, acabaria liquidando o regime monárquico, após quase 70 
anos de existência, mais ou menos estável, foi a chamada QuEsTÃo 
MILITAR, desaguisados e conflitos entre o comando civil e as casernas. 

Salvo a ingerência, no fundo decisiva, da milícia armada na ABDI
CAÇÃO de 7 de abril de 1831, a "tropa de linha" nenhuma influência 
teria na vida política do País, F ARDAS e CASACAS convivendo harmô
nica e pacificamente, não corando as CARTOLAS "de ombrear com o 
sabre", nem se atrigando este "de chamar-lhes IRMÃs", lícito procla
mar constitui o CIVILISMO uma das tradições mais arraigadas em 
toda a nossa evolução político-social. Figuras proeminentes das For
ças Armadas, é certo, tiveram sempre papel destacado em todos os 
setores da vida pública - no Governo das Províncias, nos Ministérios, 
no Parlamento - emprestando o peso de seu apoio aos grandes Par
tidos dos tempos, de ajuntar se tornariam, alguns, numes tutelares das 
agremiações em luta, o caso de Caxias - cultivado pelos Conser
vadores, como "um relicário", enquanto os Liberais "viam, na popu
laridade de Osório, um signo de esperança". Até a década de 1880, 
porém a FoRÇA MILITAR funcionaria como "GRANDE Muno", "essen
cialmente obediente", como determinava o artigo 147 da carta 
de 1824, com a tarefa de garantir a ordem, assegurar a soberania 
nacional e sustentar as instituições. Esta moldura, que sofrera os 
primeiros sinais de alteração após a Guerra do Paraguai, começou a 
modificar-se perigosamente nos começos da década de 1880, nos inci
dentes envolvendo os Coronéis Sena Madureira e Cunha Matos, 
acabando por arrastar a classe na melée, tendo como desfecho a Pro
clamação da República. 

O mal-estar talvez houvesse sido superado não fora a cegueira do 
elemento liberal, na linha suicida de faturar as dificuldades do Gabi
nete de Cotegipe, atirando lenha à fogueira, atiçando, pontilha Pedro 
Calmon, "a labareda que havia de queimá-los em 1889" ... O pró
prio Afonso Celso, via de regra tão lúcido, de rara acuidade e visão, 
de começo parece não ter percebido a gravidade da CRISE, de algum 
modo encorajando a indisciplina dos quartéis que Rodrigues Chaves 
procurara afogar no nascedouro. Havendo certos servidores mineiros 
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retrucado, em notas pela imprensa a acusações m]uriosas de que 
foram alvo, o Senador de Ouro Preto, em discurso de 2 de agosto de 
1886, protestava contra a reação de Ribeiro da Luz, Ministro da 
Justiça, censurando-lhes o modo de agir, como "um grande atentado" 
à disciplina funcional, e, trazendo a terreiro as medidas punitivas de 
Chaves, condenava-as veementemente, proclamando: se "o nobre 
Ministro mandou prender ao Coronel Cunha Matos porque este lhe 
faltou ao respeito em publicações da imprensa, das quais aliás não 
tem reconhecimento, o seu ato é perfeitamente legal". A advertência 
porém, feita antes da prisão a esse oficial, porque defendeu-se de 
acusações que lhe foram feitas na Câmara dos Deputados não está 
no mesmo caso. O cidadão porque veste a farda não perde as suas 
garantias nem o seu direito de defesa ... 

O SR. VISCONDE DE PARANAGUÁ. Apoiado; o direito de defesa é 
sagrado. 

O SR. AFoNso CELSO acha razão ao nobre Ministro da Justiça 
quando pensa que não há insulto nas censuras mais ou menos severas 
que qualquer representante da nação faça a qualquer funcionário 
civil ou militar. Abuso, excesso no exercício desse direito pode haver; 
insulto não. Mas as impunidades parlamentares não vão nem podem 
ir ao ponto de privar aquele que é vítima de invectivas da faculdade 
de justificar-se com maior ou menor energia, ainda que seja militar. 
O militar como qualquer outro cidadão, tem o direito de manifestar 
livremente o seu pensamento, que a todos confere a Constituição do 
Império. Este direito só pode sofrer as limitações que lhe puserem 
as ordenanças do Exército e da Armada previstas pela própria Cons
tituição (Apoiados). Ora, o que proíbem as leis militares? Que o ofi
cial injurie o seu superior, ofenda o seu camarada ou estabeleça polê
mica sobre assuntos que afetam a disciplina. Nenhuma dessas hipóteses 
verificava-se relativamente ao fato que determinou a advertência; o 
Deputado ou o Senador não é superior militar, nem camarada do 
oficial: o assunto do artigo nada tinha com a disciplina; portanto, 
essa advertência foi injusta. O nobre Ministro argumentou com um 
aviso expedido pelo Sr. Conselheiro Cândido de Oliveira, mas esse 
aviso, para ser bem entendido, deve ser examinado em confronto com 
o fato que o provocou. Se o nobre Ministro der-se ao trabalho de 
indagar o que ocorreu a esse respeito, verificará sem dúvida que o 
nobre Ministro da Guerra reÍeria-se a publicações sobre serviços do 
Exército. Em todo caso um aviso ministerial não pode prevalecer 
contra as garantias constitucionais de que não estão privados os 
Oficiais do Exército ou da Marinha." 

Era esta, manifestada quase com as mesmas palavras, a tese sus
tentada pelos oficiais em conflito com o Gabinete, de admitir redo
brassem o ardor contestatório ante a cobertura que lhes dava o pró-
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cer montanhês, conhecido pela rigidez na defesa do princ1p10 de 
autoridade, quase fanático da disciplina e, desta sorte, insuspeito no 
tocante às boas regras hierárquicas. 

Fermentando perigosamente nos quartéis, o inconformismo no 
Exército assumiu proporções desbordadas depois da reunião, aberta
mente sediciosa, do Teatro Recreio Dramático, de 2 de fevereiro 
de 1887, a que, entretanto, se seguiria quadra de relativa calma, ao 
menos aparente: entendendo se faziam mister adotar "providências 
enérgicas" a fim de liquidar a indisciplina em marcha galopante, 
Alfredo Chaves, não encontrando apoio do Gabinete - mais incli
nado a medidas cautelosas, de panos mornos -, renunciou à Pasta 
da Guerra, a 12 de fevereiro, sendo substituído por Ribeiro da Luz, 
afinado com a linha de Cotegipe, de "dar tempo ao tempo", espe
rando que as coisas se acomodassem sem se recorrer a medidas 
extremas. 

Ante as explorações, no Parlamento e na imprensa, dos incidentes 
que levaram Rodrigues Chaves a largar o Ministério da Guerra, Cote
gipe, em discurso de 6 de maio, no Senado, fez longa exposição sobre 
o explosivo "prato do dia", enfatizando a conveniência de manter o 
status quo, evitando o acirramento dos ânimos, apelo a que Afonso 
Celso acudiu na mesma sessão, quando assim se pronunciava: 

"O SR. AFoNso CELSO não contrariará os desejos do nobre Pre
sidente do Conselho, enterreirando a questão militar; concorda em 
que seja adiada. Quer apenas acentuar as conclusões que natural
mente decorrem das declarações que S. Ex~ acaba de fazer a esse 
respeito. A primeira conclusão é que entre o Gabinete e o honrado 
ex-Ministro da Guerra não houve desacordo acerca das medidas a 
tomar-se com referência a essa questão. O desacordo consistiu em que 
o Ministro demissionário entendia dever tomá-las de pronto, e seus 
colegas pensavam não ser chegada a oportunidade de pô-las em 
prática. Se o orador se engana na interpretação do pensamento do 
nobre Presidente do Conselho, pede-lhe que o advirta, pois parecem
lhe importantes as declarações. Havia pois, unidade de vistas no Gabi
ne~e relativamente às medidas a realizar-se; tão-somente o nobr~ ex
Ministro julgava-as urgentes, e seus colegas, não. Mas de que natureza 
seriam essas medidas? Anódinas certo não eram, porque não se confor
mariam à índole e precedentes do ilustre ex-Ministro da Guerra. Por
tanto as providências que ao Ministério pareciam necessárias, mas que 
ele adiou, eram enérgicas, eram medidas de rigor. É esta a segunda 
conclusão que tira das palavras do nobre Presidente do Conselho e 
que, em tempo, será apreciada, averiguando-se então o que pretendia 
fazer o Gabinete, e os motivos por que não o fez. Comunicando 
ao Senado que trata de reorganizar o Ministério, preenchendo defi
nitivamente a pasta da Guerra. S. Ex~ deu uma notícia que todos 
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receberam com prazer, porque, para a boa marcha da administração, 
é mister que os Gabinetes ao menos se completem. Por via de regra, 
os Ministros interinos deixam de lado todas as questões sérias, ou que 
demandem estudo, e ocupam-se exclusivamente com o expediente 
ordinário e comum, indo, quando muito, como tem praticado o 
ilustrado comprovinciano do orador, provar o rancho, aos quartéis. 
Ainda assim, consomem nisso algum tempo, roubando-o à reparti
ção, de que efetivamente se acham encarregados, de onde resulta o 
entorpecimento dos respectivos negócios. Uma Pasta, exercida inte
rinamente, importa o emperramento de duas das sete peças do me
canismo governamental, que desde logo não pode funcionar regular
mente. O Ministério está desmanchado, há três para quatro meses. 
Portanto, a comunicação de que o nobre Presidente do Conselho 
procura restituí-lo a condições normais é motivo de júbilo para todos 
os que se interessam pela direção das coisas públicas. 

Os liberais pensam dessa forma e fazem sinceros votos para que 
S. Exf!. seja feliz na escolha. Admiram-se, porém, e lamentam que 
essa escolha tanto se demore! (Apoiados.) A tardança no provi
mento de uma Pasta explicar-se-ia, se nos achássemos no primeiro 
ano de uma legislatura. Se a Câmara não estivesse constituída, o 
nobre Presidente do Conselho não saberia a quem preferir, bem 
ponderadas todas as conveniências, a que é forçoso atender-se em 
casos tais. Mas a Câmara conta já um ano de existência; são conhe
cidos todos os seus membros, à exceção dos dois cavalheiros ultima
mente eleitos por Santa Catarina e pelo Pará; com todos eles, podia 
o nobre Ministro entender-se instantaneamente, por meio do telé
grafo. Por que, pois, tamanha demora? Ela sugere graves apreen
sões em todos os espíritos. Provecto, como é, no manejo do Governo, 
o nobre Presidente do Conselho compreende perfeitamente os in
convenientes da posição anômala em que se vê há tantos meses; e, 
se porventura não os removeu já, é porque encontrou algum embara
ço em descobrir quem lhe sirva e lhe inspire confiança, ou queira 
assumir a responsabilidade do passado ministerial. 

Ora, se isto sucede ao ilustre criador da situação, ao pontífice 
máximo, cuja palavra é o evangelho para os crentes de sua igreja, 
o que não acontecerá aos que, depois de S. Exf!., forem chamados 
ao poder!! Os espíritos menos tímidos sobressaltam-se diante 
desta reflexão, que em todos desperta o curso dos acontecimentos; 
porque, se houve época em que o País carecesse de um Governo 
forte, é seguramente a que atravessamos, contemplando a nação 
consternada seu augusto Chefe presa de enfermidade, que dele afas
te Deus por longos anos (Apoiados gerais). 

Diz-se que protelar é muitas vezes - política acertada, como ou
tras - tática militar feliz. O orador duvida que assim seja, em qua-
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dras excepcionais, sobretudo; porque, quase sempre, adiar a solução 
de certas questões é dificultá-las. O nobre Presidente do Conselho 
tem disso a prova no que ontem devia ter observado na Câmara 
temporária, onde, segundo consta, foi comandar em pessoa, um pri
meiro recontro. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho) contesta 
que estivesse ontem na Câmara. 

O SR. AFONSO ouvira afirmá-lo; mas estiveram presentes outros 
Ministros. Como ia dizendo, não pequena falange do norte. . . de 
cujos extremos, desde véspera, ouvira-se alguma trovoada, votou 
em contrário ao Governo ... 

0 SR. BARÃO DE COTEGIPE (Presidente do Conselho). Ao Go
verno, não. 

O SR. AFONSO CELSO diz que em contrário à opinião do Governo, 
o que é a mesma coisa, em um projeto de grande importância. É 
claro, pois, que nessa falange não poderá o nobre Presidente do 
Conselho recrutar o novo Ministro da Guerra; salvo, se quiser im
por aos seus amigos solene retratação, do que sem dúvida não cogita. 
Como quer que seja, S. Ex~ está em atividade; sonda, apalpa o 
terreno, procura, está procurando quem entre para o Ministério, e 
naturalmente há de achá-lo com o fino tato que o distingue. Esti
mará muito, repete, que não se comprometa na escolha. É de crer 
que nem todas as portas se lhe fechem, e não lhe respondam todos 
com aquele malicioso - tenho outros deveres a desempenhar na 
presente sessão- com que o honrado ex-Presidente da Câmara tem
porária redargüiu ao governo (Riso). 

Mas o nobre Presidente do Conselho não procura só um Ministro 
da Guerra; precisa de mais gente. O seu Ministério está desequilibra
do, segundo acabou de declarar, e é necessário recolocá-lo em con
dições regulares. Quer isto dizer que S. Ex~ pensa em separar-se de 
algum dos seus companheiros que têm assento nesta casa, e com 
muita razão. Por vezes há repetido que o Senado não faz política; e, 
se continuasse com cinco colegas senadores, deixando apenas a Câ
mara temporária dos representantes, o eixo da política deslocar-se-ia 
para a casa vitalícia, em prejuízo do ramo temporário do Poder 
Legislativo, que, conforme a índole do sistema parlamentar, maior 
influência deve ter na vida ministerial. Vão, pois, ser dispensados 
alguns dos Ministros Senadores. O nobre Senador pelo Rio de Janeiro 
o previu, e o nobre Presidente do Conselho confirmou. Quem será, 
porém, o sacrificado? A qual dos companheiros intimará S. Ex~ o 
mandado de despejo? Ninguém pode adivinhá-lo; entretanto, convi
rá saber-se, visto que Ministros, em torno dos quais assim esvoaça, 
incerta, uma demissão, não têm o prestígio necessário: são Ministros 
desequilibrados. 
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Como o nobre Presidente do Conselho nada quer revelar a este 
respeito, o orador entrará em conjecturas, seguindo os bons exem
plos do honrado Senador pelo Paraná, que, na situação liberal, tanto 
se comprazia em explorar questões desta ordem ... 

O SR. CoRREIA. Então V. Ex~ está expiorando. 
O SR. AFONSO CELSO está comentando as palavras do nobre Pre

sidente do Conselho, está discutindo, ou mesmo, explorando, se o 
nobre Senador quiser, e julga que sem ofensa de ninguém. 

O SR. EscRAGNOLE TAUNAY. Apoiado: está em seu direito e exer
ce-o mui corretamente. 

O SR. AFoNso CELSO compreende e deplora a posição angustiada 
do nobre Presidente do Conselho; amando e prezando igualmente os 
seus distintos colegas, seu coração hesita, vacila, custa a decidir; e, 
todavia, é mister que se decida! Verdade é que, retribuindo-lhe o amor 
com a dedicação, os nobres Ministros são bastante cavalheiros para 
livrar seu chefe de tamanho apuro, resignando espontaneamente às 
Pastas, a fim de serem confiadas a novos secretários, recompondo-se 
o Gabinete mais parlamentarmente. 

O orador, fazendo justiça a Suas Excelências, supõe que todos são 
capazes disso; mas com franqueza declara que não sabe qual possa 
fazê-lo, sem gravíssima responsabilidade. Correu que o nobre Minis
tro da Agricultura,* a quem felicita por sua entrada no Senado, 
desejava recolher-se à sua Província. São muito respeitáveis os mo
tivos a que se atlibui essa resolução; mas o orador não lhes dá 
crédito. Principal colaborador da lei segunda de 28 de setembro, 
cujos resultados encareceu a Fala do Trono - posto a esse respeito 
contenha incompreensível reticência -, o nobre Ministro não pode 
retirar-se do Ministério deixando em meio sua obra. 

A mesma Fala do Trono diz que o complemento dessa lei e a 
adoção do projeto sobre terras, pendente do voto do Senado. Ora, 
não seria curial, nem explicável, que S. Ex~ abandonasse o posto, 
exatamente quando, como Senador, mais fácil e eficazmente concor
rerá para concluir a sua obra (Apoiados). Sairá o nobre Ministro do 
Império?** Não é possível. As reformas mais importantes, recomen
dadas na Fala do Trono, dizem respeito à repartição de S. Ex~, e a 
realização de duas delas é até compromisso de honra solenemente 
contraído: - os melhoramentos sanitários do Rio de Janeiro e a 
administração municipal. O nobre Ministro, que é homem de palavra 
e de "antes quebrar que torcer", está inibido de largar o Ministério 
sem levá-las a efeito. 

* Antônio Prado. 
** Ambrósio Leitão da Cunha (Barão de Mamoré). 
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Vagará a Pasta da Fazenda? Também não é verossímil. O Sr. Be
lisário, a quem igualmente felicito por vê-lo nesta Casa, tem muito 
patriotismo e legítima ambição de glória, para deixar agora a direção 
das finanças. S. Ex~ há de recordar-se de que, discutindo aqui as 
suas operações de empréstimo interno e conversão, o orador aplau
diu-as, como início de um plano assentado, sem cuja inteira execução 
as vantagens a esperar-se redundariam em pesadíssimos encargos 
para o Tesouro. Esse plano ainda não se executou. S. Ex~ ainda não 
conseguiu restabelecer o equilíbrio orçamentário, e, em vez disso, 
anuncia-se um déficit considerável, sem embargo do crescimento da 
renda: não recolheu papel-moeda; alargou a emissão. Ora, sem isto, 
as medidas por S. Ex~ adotadas produzirão, em breve prazo, resul
tados danosos para a indústria, para o comércio e o próprio Tesouro 
Nacional. Como pois retirar-se? Seria perder quanto pareceu ganhar. 
Demais, não é presumível que, ameaçando aluir o edifício ministe
rial, pelo lado do norte, o nobre Presidente do Conselho consinta 
em perder o seu melhor esteio, ao sul. 

UM SR. SENADOR. Estou vendo que é o nobre Ministro da 
Justiça quem deve sair.* 

O SR. AFoNso CELSO considera que seria isso uma infelicidade 
para o seu ilustre comprovinciano. S. Ex~ .• que no seu primeiro Mi
nistério, o da Marinha, assinalou-se, entre outros serviços, pela cons
trução do encouraçado Tranca, ainda nada fez de notável nos seus 
quase dois anos de administração da Pasta da Justiça. Até agora, 
a sua gerência tem-se distinguido pelo exclusivismo no preenshi
mento dos cargos da magistratura, salvas raríssimas exceções, e pelos 
incômodos que deu a grande número de cidadãos, obrigando-os a 
despesas escusadas. Refere-se à ordem expedida por S. Ex., paru 
que se apresentem fardados em grande gala os oficiais da Guarda Na
cional, que está desorganizada, e, de fato, não existe senão em uma 
Província do Império! (Riso). 

O orador sabe que o nobre Ministro tem, pelo seu fumara!, a mes
ma viva saudade que, outrora, sentia o honrado Presidente do Con
selho pelos canaviais da Bahia; mas não pode sair do Ministério antes 
de fazer passar ao menos o seu projeto sobre capoeiras. Será um 
serviço importante. A conclusão de tudo isto ... 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). É que sou 
eu quem deve sair. 

O SR. AFoNso CELSO deixa à apreciação de S. Ex~ e do País. 
O SR. LIMA DUARTE. A saída única é entregarem o poder. 

* Samuel Wallace MacDowell. 
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O SR. AFONSO CELSO deplora a posição dificílima em que se en
contra o nobre Presidente do Conselho. Organizar uma situação po
lítica com tanto trabalho, presidir ao seu primeiro Ministério e, ao 
cabo de quase dois anos de governo, ver-se assim embaraçado!. .. 
Tal missão, seguramente, não era a que ambicionava S. Ex~!. .. Re
composto ou não o Gabinete, não é preciso ser profeta para, desde 
já, anunciar um fato: a presente sessão legislativa será completamen
te estéril. .. 

O SR. BARÃO DE CoTEGIPE (Presidente do Conselho). Tomo nota 
da profecia. 

O SR. AFONSO CELSO .... o que concorrerá para o descrédito em 
que vai caindo o sistema parlamentar! No dia em que no ânimo 
da maioria do País calar a convicção de que é ele impotente para o 
bem, o que virá? O desconhecido com todas as suas surpresas e 
perigos ... (Muito bem! Muito bem!). 

A anunciada reestruturação ministerial efetuou-se em parte, a 10 de 
maio, Carlos Frederico Castrioto substituindo Mac Dowell na Pasta 
da Marinha, e Rodrigo Silva ocupando a vaga de Antônio Prado, na 
Agricultura. Quando, porém, pairava a crença de que o ambiente 
serenara, o mundo político era sacudido pelo impacto de 14 de maio, 
e divulgação na imprensa, de belicoso MANIFESTO, assinado por Deo
doro e Pelotas, e apoiado "por todas as guarnições do País, exceto 
a de Pernambuco" e a partir de então, tudo ameaça degringolar. Ain
da sob o rescaldo do sismo, Cotegipe conservando a calma costu
meira, falou no Senado analisando a situação, concluindo, ante a 
celeuma dos que exigiam a renúncia do Gabinete: "Feitas estas de
clarações, procedam como entenderem. Não tenho palavras que ex
primam o meu pesar por tais ocorrências; não as provoquei. É meu 
dever manter o meu posto enquanto Deus me der vida e forças." 

Comentando o pronunciamento do Presidente do Conselho, assim 
falava Afonso Celso, em discurso de 16 de maio: 

"O discurso do nobre Presidente do Conselho dividiu-se em três 
partes distintas. Na primeira, voltou S. Ex~ às explicações sobre a 
recomposição ministerial; na segunda ocupou-se da questão denomi
nada militar; na terceira, finalmente, interpelou a oposição liberal 
acerca dessa mesma questão. 

Compreende-se que à simples audição de tão longa oração, in
termediada da leitura de documentos, e diante das poucas notas 
que conseguiu tomar, não pode o orador acompanhar a S. Ex<). ponto 
por ponto, em todas as observações que aduziu. Considerará pois, 
per summa capita o tríplice intuito, que trouxe à tribuna o ilustre 
chefe do Gabinete. 

Seria grande ingenuidade sua esperar que S. Ex<). dissesse, a res
peito da reorganização do Ministério, mais alguma coisa do que o 
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Senado ouviu, reprodução das declarações incompletas feitas na ou
tra Câmara. Costumava afirmar um Senador de saudosa memória, 
que nem 1 O juntas de bois o demoveriam de qualquer propósito uma 
vez deliberado. 

O nobre Presidente do Conselho, é da mesma força, oferece igual 
resistência. Há, porém, uma diferença; o Sr. Barão de Cotegipe não 
estaca, não imobiliza-se, quando querem puxar por si. Parece querer 
caminhar, mas caminha de lado, de esguelha, voltando sempre ao 
ponto em que se colocou, e fatigando os que supõem poder arrastá
lo. S. Ex~ declarou terminantemente que não revelaria quais as me
didas, a respeito de cuja oportunidade divergiu o Gabinete do nobre 
ex-Ministro da Guerra. É inútil, pois, insistir nisto, e nem pede o 
orador mais amplas informações. Quer apenas, em nome dos bons 
princípios do sistema representativo, protestar contra a atitude que 
assim assume o nobre Presidente do Conselho. S. Ex~ não têm di
reito de negar ao Parlamento e especialmente à Câmara temporária, 
esclarecimentos completos sobre as causas determinativas da reti
rada do honrado Ministro demissionário. O Gabinete não pode viver 
sem o apoio da Câmara, e para poder prestá-lo ou recusá-lo cons
cienciosamente, a Câmara deve julgar o procedimento do Ministro 
que saiu e dos colegas que ficaram; deve apreciar quem tinha razão; 
quem melhor consultava o interesse público, se ele querendo desde 
logo empregar relativamente à questão militar medidas de repres
são, ou o resto do Gabinete adiando-as. Deve ainda mais conhecer 
de que natureza eram essas medidas, que não foram postas em prá
tica, mas podem ainda sê-lo, segundo disse o nobre Presidente do 
Conselho, para resolver se merecem ou não o seu assentimento 
(Apoiados). E como desempenhar-se a Câmara de tão melindrosos 
deveres, e ao mesmo tempo exercer tão importante direito, não lhe 
prestando o nobre Presidente do Conselho as indispensáveis informa
ções? (Apoiados). 

O procedimento do nobre Presidente do Conselho, pois, não é cor
reto; as reservas a que se socorre, não são permitidas. Contra eles, 
protesta vivamente. Assegurando que explanaria a questão militar 
de modo a dispensar-se de discuti-la novamente. S. Exiit expô-la 
desde o seu início, com o visível fim de responsabilizar ao ilustre 
Senador pelo Rio Grande do Sul,* uma das glórias do nosso Exér
cito, pelos acontecimentos, que são notórios e nenhum brasileiro dei
xará de lamentar. O nobre Senador, que não só sabe manejar a 
espada, mas também a palavra, que tão fácil e conceituosa é, res
ponder-lhe-á satisfatoriamente. 

* O Visconde de Pelotas. 
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O SR. VrscoNDE DE PELOTAS. Responderei. 
O SR. AFONSO CELSO pede, entretanto, licença para, desde já fazer 

em seu lugar, um reparo à argumentação do honrado Presidente do 
Conselho a este respeito. S. Ex~ entende que o ilustrado General 
provocou todas as manifestações militares de que o País tem notícia, 
e que todos devem sentir, proclan1anclo que uma repreensão infligi
da a qualquer oficial do Exército, era uma ofensa a toda a classe. O 
nobre Visconde de Pelotas não avançou semelhante pwposição; o 
que disse foi coisa inteiramente diversa; isto é, que uma repreensão 
injustamente dada a um oficial do Exército, fora dos casos em que 
a lei o autoriza, é uma ofensa a toda a classe (Apoiados). E disse 
uma verdade, e podia ainda dizer mais, asseverando que a violação 
das prerrogativas, a conculcação dos direitos da mais humilde praça 
de pré do Exército ou da Armada, é uma ofensa a todos os cidadãos 
brasileiros, porque importa rasgar a lei sob cuja égide amparam-se 
(Apoiados). 

Mas, seja ou não responsável o Sr. Visconde de Pelotas 
pelo que tem acontecido, ao que vem isto para a questão 
tão claramente exposta pelo ilustrado Senador, o Sr. Dantas? O dis
tinto Senador pela Bahia inquiriu do Governo, se sentia-se com for
ças para arcar com as dificuldades que o cercam, e sair da situação 
difícil em que se encontra. O nobre Presidente do Conselho iludiu à 
pergunta, embora historiasse a questão desde o seu princípio. Mas 
não era disso que se tratava, e sim de sabe se o Governo dispõe 
dos elementos necessários para prover de remédio a um estado de 
coisas anormal e prenhe de perigos. 

E com razão inquiriu-o, porque, ao que 5e sabe, e pelo que ainda 
hoje comunicou ao Senado o nobre Presidente do Conselho, o Mi
nistério está fraquíssimo, não tem o vigor e o prestígio precisos para 
a alta posição em que se acha. Com efeito, quem ao ouvir S. Ex~ 
ler a primeira confidencial, que dirigiu ao Marechal Deodoro, não 
se encheu de pasmo ao refletir, que, desaprovando formalmente o 
seu procedimento diante elas reu;;iões militares que tiveram lugar 
no Rio Grande do Sul, todavia não se animou a exonerá-lo imedia
tamente?! 

A conclusão lógica, forçosa, indeclinável dessa primeira confi
dJncial deveria ser a comunicação de que o Marechal estava exo
nerado; - se o Ministério tives2e a força, sem a qual não pode viver 
nenhum Governo. Quem não viu também a solene confissão da ma;or 
fraqueza, na estranha comunicação que fez o nobre Presidente do 
Conselho de ignorar até hoje se, com efeito, os militares levaram 
à augusta presença do Chefe do Estado uma representação contra o 
Governo, sem que essa comunicação transitasse pelos canais indica
dos na lei?! Pois o nobre Presidente do Conselho reconhece e de-
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clara que se o fato fora verídico não poderia conservar o poder 
dignamente por um momento sequer, e continuou no poder, sem 
preocupar-se de indagar se ele efetivamente se dera! O que prova isto 
senão fraqueza? 

Não; embora proteste o nobre Presidente do Conselho com energia 
que manterá o seu posto, o País não pode estar tranqüilo em vista 
destes precedentes, e razão sobeja tem para recear que a questão 
não seja conduzida a uma solução satisfatória. Sente o orador dizê-lo; 
mas está acostumado a falar com toda a franqueza. 

Mas expliquem-se, intimou S. Ex".! à oposição liberal - digam o que 
pensam sobre a questão, convidando ao orador e seus correligioná
rios a pronunciarem-se sobre ela, e especialmente sobre a última 
fase em que entrou. Bem pudera, seguindo os exemplos que lhe ofe
receram na sesssão passada, o nobre Presidente do Conselho e seus 
amigos, declinar do convite. 

Mais de uma vez inquiridos sobre as medidas, que de preferência 
deveriam ser adotadas para satisfação de necessidades públicas, já 
que impugnavam as sugeridas pelo Governo ou seus sustentadores, 
Suas Excelências respondiam com um tom de superioridade, em que 
ressumbrava um certo sarcasmo: - oposicionistas, não temos que 
indicar soluções para os negócios ocorrentes; quando formos Gover
no acl1á-las-emos; nossa missão limita-se a criticar e combater!" 

O SR. DANTAS. Diziam: os senhores que se arranjem! 
O SR. AFONSO CELSO não se inspirará em tais precedentes, que 

sempre censurou, e no seu humilde conceito, pouco consentâneos são 
com a índole do sistema representativo. Poderão eles alguma vez 
convir aos interesses partidários, mas, com certeza, sobretudo, em 
ocasiões graves, não consultam os do País. 

Expenderá, portanto, com toda a franqueza o seu pensamento, 
não em nome da oposição do Senado, que não tem autoridade para 
representar (Não-apoiados da cposiçâo), mas sob sua responsabi
lidade individual, posto convencido de que todos os seus amigos com 
assento no Senado estão de acordo no modo de encarar a situação. 

O que deseja o Governo saber? O camin~10 a seguir para tirar-se 
desta situação melindrosa e arriscada, não tanto no presente, por
que o caráter e honrosos precedentes das pessoas nela imediatamente 
interessadas, não deixam de recear nenhuma violência, mas no futuro 
deste País que felizmente até hoje não conheceu o regime da ditadura 
militar, nem permita Deus que jamais conheça? (Apoiados). Pois 
bem, esse caminho a todos está claramente indicando a mais ligeira 
reflexão sobre a marcha dos acontecimentos e a lógica e a coerên
cia, que não podem ser postergadas pelo Governo, o qual supõe-se 
ser a razão suprema. Em verdade, encarada a chamada questão mili
tar em seu fundo, deixados de lado incidentes sew. dúvida lamentá-

393 



veis, mas que não alteram, em que consiste ela, o que a constitui? 
Consiste em uma reclamação dirigida aos poderes públicos por 
vários oficiais do Exército, que se julgam feridos em seus direitos e 
prerrogativas. Ora diante de uma reclamação qualquer, o que incum
be aos poderes competentes para resolvê-Ia na esfera governamental? 
Estudá-la detida e imparcialmente em seus fundamentos e na sua 
forma, com referência ao seu objeto e fins, e ao modo como tiver 
chegado ao seu conhecimento. Se a reclamação for justa, se tiver 
por si a lei e o direito, a forma, embora irregular, não deve, nem 
pode prejudicá-Ia, porque o Governo delibera e age com uma liber
dade que não tem o Poder Judiciário, adstrito, como é, a regras de 
processo previamente estabelecidas (Apoiados da oposição). 

Para os agentes supremos da governação pública a forma de 
uma reclamação é secundária, e não pode servir de embaraço a que 
pronta e plena justiça se faça a quem tiver (Apoiados da oposição). 
Que a reclamação dos militares é justa, não há dúvida, assim como 
não é contestável a inconveniência de alguns dos meios empregados 
para fazê-la efetiva (Apoiados). Acusado por um membro da Câmara 
dos Srs. Deputados, um oficial superior do Exército veio à imprensa 
justificar-se, sem ter pedido licença ao Ministério da Guerra. 
Foi por isso repreendido. Quase simultaneamente, e sem ter também 
pedido autorização, o comandante da Escola de Tiro do Rio Grande 
do Sul, defende-se, pelos jornais, de argüições que lhe foram dirigidas, 
e é igualmente repreendido. Ambos, seja dito de passagem, são dos 
mais distintos oficiais do Exército brasileiro (Apoiado). 

Julgando imerecida a repreensão - e o era indubitavelmente, 
como atentatória dos direitos de cidadão, que não perde ninguém 
por vestir uma farda militar, contra ela reclamaram os interessados. 
Não sendo atendidos, sua causa, como era natural, foi abraçada 
por alguns camaradas. Em vista da manifestação, consultou o Go
verno ao Conselho Supremo Militar sobre a inteligência dos avisos, 
em virtude dos quais mandara repreender os mesmos oficiais. Feita 
a consulta, o orador não se serve da palavra - arbitramento, ainda 
que lhe pareça muito bem cabida, porque com ela escandalizam-se 
os nobres Ministros, aliás sem razão; - feita a consulta, acredita
vam todos que, procurando, em boa fé, esclarecer-se com as luzes 
e experiência dos velhos servidores, membros do tribunal, o Gover
no conformar-se-ia com a sua decisão, e, portanto, ordenaria desde 
logo que as notas de censura fossem canceladas nos assentamentos 
dos oficiais repreendidos, se essa decisão os favorecesse. Assim, po
rém, não aconteceu. O Conselho Supremo entendeu que os oficiais 
não tinham abusado, vindo defender-se pela imprensa, sem permis
são do Ministro; e todavia a repreensão não foi anulada! Este ato 
do Governo não tem justificação e provocou a fase em que ora se 

394 



acha a questão. Não, disse o nobre Presidente do Conselho, o Go
verno não pode nem deve ceder à pressão do Exército. Sem dúvida 
que não pode, nem deve ceder à pressão do Exército; nesse dia deixa
ria de ser Governo, e este País estaria sob a ditadura militar 
(Apoiados). 

Mas, onde está a pressão do Exército? Onde e como o Exército 
manifestou-se? Manifestaram-se, é certo, alguns oficiais, mas esses, 
por mais prestigiosos que sejam, não constituem o Exército! (Apoia
dos da oposição). Pois o nobre Presidente do Conselho não disse 
há pouco que desconhece ao nobre Visconde de Pelotas e ao bravo 
Marechal Deodoro o direito de falarem em nome do Exército? Como, 
pois, quer agora, imputar ao Exército o protesto que está apenas fir
mado pelos seus nomes? Pois então, porque um oficial lembrou-se 
de dizer que a questão seria levada a todos os terrenos, e outro 
escreveu que os poderes públicos não mereciam confiança, restando 
como único recurso a dinamite, segue-se que todo o Exército pensa 
do mesmo modo?! Não; não se fale em pressão do Exército; ela não 
existe, nem pode existir. Reclamações vivas, instantes, enérgicas de 
alguns oficiais é o que até hoje o orador conhece. O Governo per
deria o seu prestígio, se mandasse cancelar as notas, independente
mente de requerimentos dos interessados, observou ainda S. Ex\\. Mas, 
perda de prestígio por quê? Nunca um Governo fortifica-se tanto 
perante a opinião pública, como quando se apressa em reparar a 
injustiça praticada e corrigir o erro cometido (Apoiados da opo
sição). 

Perseverar neles é que o compromete e prejudica. A repreensão foi 
ordenada em virtude de um ato que o Governo acreditou ilegal, mas 
de cuja ilegalidade depois duvidou, e tanto que consultou o primeiro 
tribunal militar do País. O tribunal opinou que o ato era legítimo, 
era o exercício de um direito incontestável; era mister que a repreen
são desde logo desaparecesse (Apoiados). Mas por que o não re
querem? Não sabe o orador dos motivos por que o não fazem; cogita 
quais sejam, e acha que realmente nunca se deve pedir como favor a 
revogação de uma pena imposta contra a lei. A exigência do reque
rimento é um capricho, e o Governo não deve, não pode ter capri
chos, mostrando-se sempre inacessível a paixões. Deve ser sempre 
calmo como a lei de que é o primeiro executor (Apoiados). Os avisos 
em que se fundou o honrado ex-Ministro da Guerra, para ordenar a 
repreensão, não se prestam à inteligência que lhes quer dar o Go
verno; o que eles proibiram foi a discussão pela imprensa entre mi
litares ou sobre objeto de serviço militar. 

E quando tivesse semelhante alcance, não podiam prevalecer con
tra as garantias que a Constituição outorga a todo o cidadão. Inques
tionavelmente o parecer do Conselho Supremo Militar não tem força 

395 



obrigatória, como não tem o de nenhum dos demais órgãos da con
sulta a que pode socorrer-se a administração pública. Mas, em pri
meiro lugar, o Governo, como já ponderou, conformou-se com esse 
parecer, e sobre ele baseou-se uma resolução imperial, que vale como 
sentença, e toda a senLença deve ser executada. Em segundo lugar, e 
ainda que não existisse tal resolução, não menos forçado estaria 
o Governo a pôr em prática a sua doutrina, porquanto reconhece 
ser razoável e justa. 

As declarações, ou melhor, as insinuações por vezes feitas nesta 
tribuna e na da Câmara de que os oficiais repreendidos obterão o can
celamento das notas, logo que o requeiram, importam a confissão de 
que essas notas não deviam ter sido lançadas nas respectivas fés-de
ufício. 

Fá-lo-á o Governo por favor? Não; tão-somente porque respeitará 
um direito. Sendo assim, a exigência do requerimento não é razoável, 
mas caprichosa, como já disse, e mal do País quando o capricho rei
na nas alturas governamentais, onde somente devem influir a mode
ração e a justiça (Apoiados). 

Do que tem dito, conclui-se claramente qual o modo de pensar 
do orador, para tirar-se o Governo das dificuldades em que se vê: 
mande cancelar, independentemente de requerimento, as notas de re
preensão (Apoiados). Pelo que toca à forma das reclamações feitas 
por alguns militares, indubitavelmente são contrárias à disciplina mi
litar. Os próprios ilustres signatários do protesto, que há três dias foi 
publicado, estão disso convencidos (Apoiados); e quando lançaram 
mão desse meio bem sabiam que, na forma das leis militares, teriam 
de responder perante seus legítimos juízes. 

Faça, portanto, o Governo cumprir a lei a esse respeito; eles não 
lhe hão de opor, seguramente, nenhuma resistência; cumprirão o seu 
dever, sujeitando-se às conseqüências do ato que praticaram em defe
sa de sua classe. 

O SR. VISCONDE DE PELOTAS. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELSO observa que estas medidas serão suficien

tes, acredita-o, para o atual estado de coisas; mas não bastarão se 
quisermos evitar a reprodução de fatos semelhantes no futuro. 

Para isso é necessário que quanto antes se trate de promulgar o 
código militar (Apoiados), em que claramente se estabeleçam e de
finam os direitos e deveres dos oficiais e praças de pré; código que 
se inspire nas idéias hoje dominantes, que seja digno de um povo ci
vilizado e de um exército de cidadãos. E promulgado o código, seja 
executado inflexível e rigorosamente contra todos, contra o humilde 
soldado, como contra o mais altivo General, a fim de que mante
nha-se a disciplina do Exército - primeira condição para que seja, 
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o que deve ser, garantia da paz e da ordem no seio da sociedade 
(Apoiados). 

Assim como a disciplina é o primeiro requisito de um Exé;:clto re
gular, a obediência é a sua base essencial. Essa obediência, porém, 
não pode ser cega; não pode ser a do autômato, que obedece a um 
impulso mecânico: não pode obrigar o soldado ou o oficial a co
meter um crime ou uma ação que o desdoure. Obediência passiva, 
obediência de máquina - disse bem o ilustrado Senador pela Bahia, 
apoiando-se na autoridade insuspeita do Duque de Brcglie - é uma 
palavra vazia de sentido (Apoiados). Podia o nobre Senador, acres
centar, inspirando-se ainda nas memórias que recentemente publicou 
esse ilustre homem de Estado, que ele aplaudiu como ato de civismo 
a desobediência do sargento Mercier, quando lhe deram a ordem de 
arrancar de sua cadeira, na representação nacional, o célebre depu
tado Manuel (Apoiados). A Constituição não exige que o Exército 
seja passivamente obediente: mas sim -essencialmente cumpridor de 
ordens legais. Exércitos passivamente obedientes existiram nos tem
pos idos; a atualidade não os comporta (Apoiados). Os Exércitos 
passivamente obedientes não são defensores da nação, mas guardas 
pretorianos, e facilmente convertem-se em instrumentos de golpes 
de Estado como o de 2 de dezembro em França (Apoiados). Os que 
se compõem de cidadãos, que têm consciência de seus direitos e deve
res, conquistam vitórias como a de Sedanl 

O nobre Presidente do Conselho citou, na Câmara temporária, um 
precedente da história militar, que entendeu aproveitar-lhe: foi um 
fato ocorrido na primeira expedição contra Constantina, na Algéria. 
O nobre Presidente do Conselho engana-se: o precedente não lhe 
aproveita. O General-em-Chefe da expedição inseriu em ordem do 
dia palavras ofensivas aos oficiais de um corpo; eles reclamaram con
tra a ofensa que assim lhes. era irrogada, e a ordem do dia foi mo
dificada. Como, porém, aquela censura referia-se a uma falta militar, 
foram submetidos a processo e destituídos .os culpados dos seus 
postos. 

Isto, sim, é regular; outra coisa não aconselha ao Governo; 
faça justiça a quem a ela tem jus; reconheça e respeito o direito con
culcado e puna as faltas cometidas (Apoiados). 

Referiu-se o nobre Presidente do Conselho a oposicionistas que 
intentam fazer da questão militar aríete para derrubar o Governo, 
Protesta o orador em nome da oposição liberal; ela jamais brandirá 
tais arm&s, e nem aspira ao Governo nas circunstâncias presentes. 
Nesta emergência só o aceitaria como um sacrifício patriótico, se a 
causa pública corresse perigo e não houvesse na situação um homem 
com ânimo de aceitar a herança do nobre Presidente do Conselho. 
O que a oposição liberal quer é que se respeite o direito de todos; 
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o que ela julga inadmissível e absurdo é que ao cidadão, porque 
veste uma farda, se pretende privar do sagrado direito de defender 
a sua reputação, os seus brios ou prerrogativas. 

Nada mais!" 

Em ambiente de chumbo, cheirando a fumaça de pólvora, regis
trar-se-ia, a 18 de maio, no Senado, o encontro decisivo entre Co
tegipe e Pelotas, cuja resposta ao Presidente do Conselho faria lem
brar o alea jacta est de César, ao atravessar o Rubicon. 

Apontado, sem meias tintas, como o "principal instigador" da in
disciplina nas casernas, o assomado José Antônio Correia da Câ
mara levantava a luva, proclamando "assumia inteira responsabi
lidade" pelo manifesto de 14, esclarecendo que "se despia das imu
nidades parlamentares para que o Governo o sujeitasse a Conselho 
de Guerra". E trazendo à colação o exemplo de Pedro I, em abril 
de 1831, dirigia o derradeiro apelo a Cotegipe: mudasse de orienta
ção "por amor deste País e, quem sabe, se por amor das institui
ções ... " 

Em meio à "atmosfera opressiva", surge em cena uma figura de 
legenda, o Conselheiro José Antônio Saraiva. Tendo, até ali, evitado 
envolver-se no debate, abandonava a linha "absenteísta" para inda
gar "se não haveria um meio de conciliar o Governo e o Exército", 
concitando ambos os contendores a procurar "uma solução para 
crise tão assustadora". E, para surpresa de muitos, o "ramo de oli
veira" seria carregado por quem seria, a todos os títulos, o menos 
indicado para a missão - o impetuoso e vulcânico Gaspar da Sil
veira Martins. Inimigo pessoal de Deodoro, concorrera para apro
fundar os valos entre o Gabinete e o militar alagoano, achando que, 
no fundo, aquela moldura fora resultante da fraqueza do Governo, 
a agir meio acovardado diante dos arrufos do líder da insubordina
ção, valendo recordar o que proclamara em pronunciamento salpi
cado de vetríolo: 

"Neste assunto não há distinguir partidos; o Exército não é libe
ral, nem conservador, é nacional (Apoiados). Como elemento social, 
é, por sua natureza, governamental (Apoiados). No art. 14 7 da Cons
tituição está que a força militar é essencialmente obediente e jamais 
poderá reunir-se sem ordem das legítimas autoridades. Entretanto 
defendem-se agora doutrinas opostas, com risco das instituições e 
menosprezo das corporações políticas (Apoiados). Logo que o Mare
chal Deodoro foi nomeado Presidente da Província do Rio Grande 
do Sul e comandante das armas, o orador, que já conhecia o papel 
que esse oficial desempenhara ao organizar uma divisão de observa
ção da fronteira, previu que ia administrar mal a Província e assim, 
com efeito, foi. O Rio Grande, que estava em boas condições finan-
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ceiras, hoje se acha, como outras Províncias, com as finanças com
prometidas, em conseqüência do esbanjamento dos dinheiros, auto
rizado pelo Sr. Deodoro. O Supremo Tribunal de Justiça absolveu-o, 
por não achar intenção criminosa; mas esta sentença, até certo ponto, 
condena o Governo que nomeia tal presidente. O orador prognosti
cou que o Governo seria obrigado a demitir o Marechal Deodoro, e 
não só de Presidente da Província, mas de Comandante das Armas 
e até de Quartel-Mestre-General. O nobre Presidente do Conselho 
defendia-o! Hoje está convencido de que o orador dizia a verdade. 
Na Província do Rio Grande, um elemento único tinha o Governo 
para resistir às demasias da tropa de linha e era a Guarda Nacional, 
a milícia cívica. Mas que fez o Governo? Longe de aproveitar essa 
corporação, aquiesceu com as exigências partidárias do Marechal 
Deodoro e demitiu os comandantes superiores da Guarda Nacional, 
por serem liberais! O Marechal Deodoro, na Província, viu-se afinal 
isolado; ele mesmo queixava-se do isolamento em que o tinham co
locado. Chegado, porém, a esta Corte, foi presidir uma reunião 
irregular, e, como outrora os barões ingleses, que na ponta das es
padas apresentaram a Magna Carta ao João sem Terra, os militares 
ali reunidos fizeram intimações ao Governo do País! E em frente 
disto o Governo cruzou os braços! Queixe-se, pois, principalmente 
de si. O orador não quer fazer confrontos; lembra, porém, que no 
tempo em que foi Ministro da Guerra o nobre Marquês de Herval, o 
Marechal Deodoro, então Brigadeiro, procedeu irregularmente, como 
inspetor de corpos, e sobre representação do Presidente da Provín
cia, o finado Marquês declarou que, se o Brigadeiro mal procedesse, 
fosse logo preso e remetido para a Corte. As coisas aquietaram-se e 
a autoridade nenhum abalo sofreu." 

Ao perceber, porém, a catástrofe à vista, o Senador gaúcho, em 
harmonia com Afonso Celso, tentou, junto a Cotegipe, uma fórmula 
capaz de solucionar o impasse, derivando-se para a "moção" em 
que o Senado CONVIDAVA o Governo a "fazer cessar os efeitos das 
penas disciplinares impostas a militares por uso indevido da impren
sa", tendo em vista a resolução imperial de 3 de novembro de 1886, 
"tomada sobre consulta do Conselho Supremo Militar." A votação 
da moção harmonizadora não correu tranqüila, ante a resistência da 
ala mais radical - Dantas, Franco de Sá, Cândido de Oliveira e ou
tros -, apoiando-a, todavia, o grupo moderado - Saraiva, Otavia
no e, sobretudo, Afonso Celso. 

Em seu estilo ático, de "príncipe da pena", assim falava Otaviano: 

"Eu poderia hesitar antes que fosse apresentada a moção do meu 
honrado amigo Senador pelo Rio Grande do Sul; não posso mais vaci
lar, desde que seu patriotismo me indica o meio de evitar, não digo 
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quedas de Governo, que para mim são indiferentes, mas efusão de 
sangue brasileiro, o que é muito mais grave (Apoiados). Sr. Presi
dente, não é nesta última hora que se pode mais entrar em discussão 
da questão militar (Apoiados). Disse bem um grande pensador que a 
arte de dirigir os negócios políticos na maior parte dos casos limi
ta-se a remover as dificuldades. Há em muitas coisas da natureza hu
mana tal obscuridade que as combinações da inteligência não podem 
dirimi-la de todo; quando muito colocam-na em uma meia tinta em 
que tudo não fica claro, ou atira a luz sobre um grupo à custa de outro 
que fica no escuro absoluto. Por conseguinte não entro nesta 
questão. 

Tem-se dito que é anormal a posição do Senado ... 
O SR. SILVEIRA DA MoTA. Anormalíssima. 
O SR. F. ÜTAVIANO. . .. que ele não pode usar do meio de que 

cogitou o patriotismo do meu honrado amigo. A objeção seria res
pondia mandando-se abrir os Anais desta Casa e os da outra Câ
mara nos tempos dos nossos maiores, quando se iniciou o sistema 
representativo. Então se davam quotidianamente conselhos ao Go
verno por meio de respostas às petições das partes. Entendia o Parla
mento, nnquele tempo, que devia entrar mais ativamente na adminis
tração do Estado. Depois foi que o Partido Conservador nos deu outra 
norma, a que temos obedecido: a do Parlamento que só cogita 
daquilo de que o Governo quer que ele cogite. Por conseqüência, 
peço licença ao meu honrado amigo para, ainda, nisso me separar de 
sua opinião; o liberalismo antigo não favorecia essa norma pequena, 
fútil, de Governo representativo a que as Câmaras se têm sujeitado, 
de não provocar a ação do Governo; nem nas grandes crises às nor
mas habituais deve falecer a elasticidade necessária para se obterem 
soluções racionais. Portanto, a opinião do meu honrado amigo, ainda 
neste ponto, não pode ser por mim aceita, apesar de S. Exª" ser tão 
lido no que entende com as instituições e estilos do sistema repre
sentativo. Há porém, um lado do discurso do honrado Senador pelo 
Maranhão, que me merece pronta adesão. Eu estava vendo o meu 
honrado amigo, no futuro o grande líder do Partido Liberal, como 
deve ser por seus talentos e merecimentos (Apoiados); eu o estava 
vendo com o espírito político que o anima, dirigir-se à bancada dos 
que cercam o honrado Presidente do Conselho e dizer-lhe: Vós nos 
deixastes sós, e esta questão não é do nosso, mas do vosso Partido! 
Se houver perigos, não serão para o Partido Liberal, que não tem 
parte no conflito (Apoiados); antes serão para os Conservadores, 
que governam. 

Mas, perdoe-me o nobre Presidente do Conselho que lhe dlga, ou 
antes folgo de dizer-lhe: tenho tido muito gosto no ver a pujança 
com que S. Exª" se há defendido sozinho. Falou por si na outra Câ-
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mara. . . Aqui no Senado é a opos1çao quem tem abrilhantado as 
discussões. Os honrados senhores membros do Partido Conservador 
parece que têm emudecido, parece que não são mais os mesmos ho
mens que travavam esforçadas lutas com seus adversários. 

Na hora em que o nobre Presidente do Conselho, como suponho, 
tenha de retirar-se da administração pública, aceitando o conselho 
do Senado; quando o nobre Presidente do Conselho, com a sua 
prudência, com os seus anos, tendo sido já o nosso líder, tiver de se 
retirar diante desta moção para que outros possam aceitar o Con
selho do Senado, poderá dizer que o seu Waterloo foi a mais bri
lhante batalha que deu; e como o herói das lendas francesas, decan
tado nos versos de Béranger, repetirá que a mais brilhante de suas 
batalhas foi a que perdeu por lhe faltarem os auxiliares com que 
contava. É da essência deste Governo, senhores, que não haja só 
sumidades. Eu não sou um homem de Governo, o Senado sabe que 
quase toda a minha vida se tem passado na oposição; mas nenhum 
Governo com justiça dirá que lhe tenho criado embaraços de ordem 
anárquica (Apoiados). Talvez que por este teor do meu espírito, não 
esteja na altura das circunstâncias e mal fizesse em tomar algum 
tempo ao Senado (Não-apoiados). Sr. Presidente, já disse e repito: 
eu me inclinaria a q:.lalquer medida antes da última ser proposta pelo 
meu honrado amigo, que além de me merecer a mais íntima confiança, 
sem dúvida meditou bem no alcance dela; agora votarei pela indi
cação (Muito bem!). Incontestavelmente o Governo, se a questão 
aqui não se resolver, há de ser obrigado a tomar qualquer enérgica 
providência; por honra do Brasil acredito que abafará qualquer mo
vimento militar. .. 

O SR. AFONSO CELSO e OUTROS SRs. SENADORES. Apoiado. 
O SR. F. 0TAVIANO. Mas há de haver por força derramamento 

de sangue (Apoiados), há de haver vítimas! E, senhores, q-ue se der
rame sangue, que se façam vítimas por uma grande questão, com
preendo, mas por uma questão de capricho!. .. (Apoi·ados). Se hou
ver sangue, os vencidos hão de ser oprimidos, dar-se-ão retaliações; 
e tudo por quê? Com que proveito? Para que fim últil ou nobre? 
(Muitos apoiados). 

O SR. FERNANDES DA CuNHA. Então cedam os caprichosos. 
O SR. F. ÜTAVIANO. Cedam, portanto, os caprichosos, como diz 

o meu honrado amigo. Tenho terminado." 

Caberia, porém, a Afonso Celso traduzir os sentimentos e a orien
tação da maioria liberal, que soube colocar o interesse do País acima 
das injunções mesquinhas do facciosismo partidário. Eis o que dizia 
o prócer de Ouro Preto na memorável sessão de 20 de maio: 
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"O SR. AFONSO CELSO pensa como os colegas que o precederam: 
na conjuntura atual devem todos pronunciar-se francamente, assu
mindo perante o País a responsabilidade do seu voto. Começará, 
pois, pedindo licença ao seu ilustrado amigo, Senador pelo Rio de 
Janeiro, para divergir do modo como apreciou a moção do não me
nos digno representante do Rio Grande do Sul. 

Nela não está envolta, como S. Ex~ disse, uma advertência ao 
Gabinete para que se retire. 

O SR. SILVEIRA MARTINS. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELSO. Não vê, nem pode ver nessa moção outra 

coisa além do meio, que o patriotismo do nobre Senador, completa
mente abstraído de quaisquer cogitações partidárias, oferece ao Go
verno para resolver uma situação, que todos reputam inconvenientís
sima e arriscada (Apoiados). Esta é a inteligência que lhe dá, e so
mente nesse sentido a adota pelas razões que exporá. 

Também não pode acompanhar outro ilustre amigo Senador pelo 
Maranhão quando entende que não se trata senão de uma crise mi
nisterial, que terminará natural e regularmente pela substituição de 
um Gabinete por outro Gabinete. Há alguma coisa mais do que 
uma siples crise ministerial, e, se assim fora, o orador, adversário 
intransigente do Governo, não se levantaria para sustentar a moção: 
enfileirar-se-ia com os que a combatem. O nobre Senador pelo Ma
ranhão disso convencer-se-á, refletindo no que poderá seguir-se, exo
nerando-se o Gabinete nas circunstâncias presentes. Quem lhe suce
deria? Um Ministério conservador? Não resolveria a crise; achar-se-ia 
nas mesmas condições. O nobre Presidente do Conselho tem sido 
até hoje apoiado por seus correligionários desta e da outra Câmara, 
que assim são solidários em todos os seus atos e compartem a sua 
responsabilidade nesta questão (Apoiados). 

Um Ministério liberal? Caber-lhe-ia a vez; mas o nobre Senador 
pelo Maranhão, como qualquer outro correligionário judicioso, não 
quererá sem dúvida, que o seu partido chegue ao poder pelo caminho 
que lhe abram as espadas e baionetas do Exército! (Muitos apoiados 
da oposição liberal). 

O SR. FRANCO DE SÁ. Não o quereríamos. 
O SR. VrscoNDE DE PARANAGUÁ. Apoiado. 
O SR. AFoNso CELSO. Não aceitaria semelhante hipótese em caso 

algum; prefere-lhe perpétuo ostracismo (Apoiados). Não, nin
guém se iluda, a crise é de todos os elementos, de ordem e segurança 
sociais; assim a encara, e, por este critério, pauta o seu procedi
mento. 

Impressionaram-no tristemente os incidentes ocorridos na última 
sessão! Desejoso, como todos, de achar alvitre honroso de pôr termo 
a um estado de coisas lamentável, e cuja alta gravidade então mais 
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acentuou-se, lembrou-se também de uma moção, diversamente redigi
das, mas tendo os mesmos intuitos da do nobre Senador pelo Rio 
Grande do Sul. Cogitou depois de outro expediente, isto é, de um 
projeto de lei considerando a doutrina da imperial resolução de con
sulta de 3 de novembro do ano passado, tomada sobre o parecer do 
Conselho Supremo Militar, como declarativa do direito existente, e, 
conseguintemente, sem efeito as penas disciplinares impostas antes e 
em contrário a essa consulta. 

O SR. CÂNDIDO DE OLIVEIRA. Seria mais regular. 
O SR. AFoNso CELSO diz que, desse modo, o Senado, conhecendo 

do apelo dirigido ao Poder Legislativo pelos dois Generais que o 
firmaram, provia a respeito e fazia justiça não só dentro da esfera de 
sua ação, mas pela forma solene, segundo a qual exerce-a - isto é 
- legislando. 

UM SR. SENADOR. Deveria ser iniciado na Câmara dos Deputados. 
O SR. AFoNso CELSO. Não está longe de concordar com o nobre 

Senador; mas trata-se agora de outra coisa. Está expondo como en
carou a questão para que julguem os constituintes o seu procedimento. 
Ponderou, porém, que essa idéia oferecia grave inconveniente, o da 
demora, quando urge necessidade de solução pronta, e de novo afagou 
a primeira. A reflexão convenceu-o de que não procediam as objeções 
e dúvidas, que lhe assaltaram o espírito acerca da legitimidade do ex
pediente, idênticas às que o Senado acabou de ouvir dos precedentes 
oradores. Em que consiste a moção? Em um convite dirigido pela 
Câmara vitalícia ao Governo para exercer uma de suas atribuições, 
relativamente a um caso especial; manifestando-lhe que, em seu con
ceito, assim convém à causa pública. Ora, nada há de irregular 
neste convite, insinuação, provocação, ou como queiram chamar-lhe, 
de um poder, ou ramo de poder, para outro; e ao invés disso, é fato 
comum, comezinho no sistema representativo. Ele se dá de um poder 
para outro, quando por exemplo, o executivo menciona no discurso 
da Coroa os assuntos sobre os quais de preferência deva fixar-se a 
atenção das Câmaras quando apresenta-lhes as suas propostas de 
lei, pede a anulação de leis provinciais, mediante simples avisos, e 
ainda por avisos, ou nos relatórios solicita a aprovação de contratos 
celebrados, e recomenda até pretensões individuais. 

Verifica-se de um ramo de poder para outro, quando, verbi gratia, 
as duas Câmaras remetem de uma para outra os projetos aprovados, 
quando os emendam, quando indicam a nomeação de comissões mis
tas, determinam a responsabilidade de algum funcionário, ou recebem 
do Governo pedido de autorização para encarregar de alguma Co
missão um Deputado ou Senador - e dos juízes e tribunais -, o 
de licença para prenderem ou continuaram a processar qualquer de 
seus membros (Apoiados). 
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Portanto, já se vê que tais e recíprocas provocações são fatos or
dinários, comuns no jogo dos poderes públicos, distintos e indepen
dentes, sim, mas também harmônicos. Dessa harmonia é condição 
essencial a facilidade de entenderem-se e comunicarem-se (Apoia
dos). A moção do nobre Senador, pois, é correta e oportuna. 

O SR. SILVEIRA MARTINS. Corretíssima. 
O SR. AFONSO CELSO diz que, representante vitalício da Nação, a 

sua mais alta corporação política, rodeada de prerrogativas e privi
légios, incumbindo-lhe pela Constituição promover o bem geral do 
País, o Senado mentiria à sua missão se não se apressasse em circuns
tâncias difíceis a fazer o que em sua sabedoria julgar acertado para 
conjurar um desastre, um perigo público. 

O SR. EscRAGNOLE TAUNAY e OuTROS. Apoiadíssimo. 
O SR. AFONSO CELSO pergunta à consciência de cada um se não 

estamos sob a iminência desse perigo? Tal é, em seu conceito, a ques
tão a encarar neste debate, prescindindo-se de quaisquer outras. 

Em primeiro lugar, a só permanência da situação em que nos en
contramos, há meses, é já de si uma anormalidade, que não pode con
tinuar até por honra nossa (Apoiados). Nos Estados regulannen
te constituídos, os interesses de uma classe, por muito elevados e 
por mais distinta que seja essa classe, não podem, não devem pôr em 
sobressalto os da comunhão, durante dias e meses (Apoiados). O 
sossego, a segurança, a tranqüilidade de uma nação inteira, são de 
muito maior monta do que a satisfação de quaisquer reclamações 
de uma fração dela, que, aliás, por procrastinar-se não fica prejudicada 
(Apoiados). 

Em segundo lugar, está na consciência de todos que desta situação 
pode originar-se um conflito e as conseqüências desse conflito, sejam 
quais forem, triunfe quem triunfar, hão de ser funestas e talvez irreme
diáveis (Apoiados). 

O orador está convencido (e livre-o Deus de pensar o contrário) 
de que, se a questão que preocupa todos os ânimos tiver de ser de
batida no terreno da luta material, a vitória caberá ao princípio da 
legalidade, ao Governo, que, se for desamparado, o que não crê pos
sível, pela força organizada, verá em torno de si todos os cidadãos 
que desejem legar a seus filhos uma pátria livre, a nação em peso, 
que jamais tolerará a caudilhagem militar! (Apoiados). Está persua
dido de que a vitória final coroará os esforços da autoridade legíti
ma, se tiver a energia necessária ... mas essa vitória custará sacrifí
cios sangrentos (Apoiados); e o orador entende que, enquanto hou
ver meio honroso de poupar uma vida sequer do mais humilde in
divíduo, não é lícito arriscá-la! Fazê-lo é uma enormidade. 
{Apoiados). 
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Se, porém, inverso for o resultado, ninguém pode imaginar as ca
lamidades a que o país será fatalmente arrastado (Apoiados; muito 
bem). Evitar que cheguemos a tais extremidades é dever supremo de 
todos os cidadãos, cada um nos limites de seus recursos, e muito mais 
dos seus representantes vitalícios. 

Uma nação belicosa como a França tinha à frente do seu Governo 
a coragem humana personificada. Houve um dia em que o Marechal 
Mac Mahon viu a sua legítima autoridade desconhecida; intimaram
lhe que se submetesse ou resignasse o poder; tinha recursos, podia re
sistir, podia vencer, mas preferiu resignar, para não derramar uma 
gota de sangue dos seus concidadãos. A caserna contra a caserna, o 
batalhão contra o batalhão, jamais, disse ele; e nesse dia foi ainda 
maior do que quando, sobre as ruínas da torre que escalara, e por 
entre uma chuva de balas, respondeu, ao receber autorização para re
tirar-se - já que aqui estou, aqui ficarei (Muito bem). 

É nesse exemplo patriótico que o Governo deve inspirar-se, acei
tando a moção do nobre Senador pelo Rio Grande do Sul. 

Enquanto a revolta não campeia nas ruas, todo o Governo pru
dente deve procurar evitá-la. O orador compreende que o alvitre 
sugerido encontre a oposição daqueles que não podem fazer vingar 
suas idéias, sem a subversão geral da ordem de coisas estabelecidas, 
e querem atear o incêndio! (Apoiados). Compreende que aqueles 
que se mostram indiferentes a uma luta armada e seus resultados, 
ponham de lado a lógica e a coerência, para protestarem contra 
supostas irregularidades de forma, açulando e aplaudindo a violência 
e o atentado! (Apoiados). Desejava porém, perguntar-lhes se podem 
traçar de antemão os limites que a desordem não transporá?! Eles 
próprios podem ser arrastados pelo turbilhão! (Apoiados). Os que 
assim não pensam, não podem hesitar um momento, porque tudo é 
preferível ao desencadeamento da anarquia. 

Vota pela moção, porque julga-a eficaz e patriótica; vota-a porque, 
além de remover as dificuldades de momento, contém grande ensina
mento político, demonstrando praticamente que o sistema represen
tativo, leal e sinceramente executado, tem elasticidade bastante, re
cursos suficientes para debelar as crises mais temerosas (Muito bem; 
muito bem). 

O bom senso dos "velhos" do Senado logrou, quando nada, adiar 
o caso: aprovada a moção Silveira Martins, o Gabinete de Cotegipe 
determinou o trancamento das notas punitivas, mas, a tornar positivo 
tinha o mal origens mais profundas, após ligeira quadra de calma, 
seria reaberta a "questão militar", cujo desfecho seria o levante de 
15 de novembro. 
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NOVO OCASO DOS CONSERVADORES: 
A QUEDA DO GABINETE DE JOÃO ALFREDO 

No PONTO DE VISTA POLÍTICO-PARTIDÁRIO, O grande triunfo que con
sagrou o Gabinete de João Alfredo- a ABOLIÇÃO da escravatura
acabaria autêntica "vitória de Pirro", acarretando o ostracismo do 
seu Partido. Tomando a peito promover a extinção do cativeiro, o 
líder pernambucano cindira a família saquarema, um de cujos mais 
altos expoentes - Cotegipe - via na medida açodada a desgraça 
do País, assim profetizando quanto ao futuro: "Há de haver 
uma perturbação enorme no País durante muitos anos, o que não 
verei talvez, mas aqueles a quem Deus conceder mais vida e forem 
mais moços, presenciarão. Se me engano, lavrem na minha sepultura 
este epitáfio: o chamado no século Barão de Cotegipe, João Maurício 
Vanderlei, era um visionário." 

Ao apresentar-se ao Parlamento, João Alfredo, anunciando o pro
grama da abolição imediata sem indenizações, procurava justificar a 
aparente estranheza de um conservador "aceitar o encargo de reali
zar uma reforma liberal", enfatizando desconhecer "a doutrina que 
confia a qualquer partido o privilégio de levar a efeito reformas 
políticas ou sociais". 

Corroborando as censuras de Silveira Martins, Afonso Celso 
ocupava a tribuna do Senado a 12 de maio, em discurso cujo fecho 
traduzia o vaticínio do desastre: 

"O meu ilustre amigo demonstrou que, na verdade, tal privilégio 
não existe; mas que alguma coisa mais forte, mais legítima e mais 
respeitável do que um privilégio, isto é, a conformidade que os par
tidos devem guardar no seu procedimento com os princípios de sua 
escola, a sua índole e a sua missão, vedava que o conservador se 
convertesse em instrumento de idéias liberais, e vice-versa o liberal 
em executor de idéias conservadoras. Analisando os precedentes da 
história inglesa, em que o nobre Presidente do Conselho apoiou-se, 
quais a emancipação dos católicos levada a efeito em 1829 por 
Wellington e Peel, a reforma das leis sobre cereais realizada por este 
segundo estadista em 1846, e por último a reforma eleitoral de 1867 
feita por Disraeli, S. Ex~ provou que deram-se circunstâncias muito 
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especiais, e que nenhuma paridade têm com as em que se encontra 
o ilustre Presidente do Conselho. Eu não tenho que acrescentar coisa 
alguma a tal respeito; observarei somente que, se os precedentes não 
servem, menos servem as reminiscências históricas com que S. Ex"' 
adornou o seu discurso. A primeira não tem absolutamente aplica
ção; tê-la-ia a segunda, se S. Ex<;' a reproduzisse integralmente. Não 
é aplicável à primeira, porque o Partido Conservador, propugnando 
por idéias liberais, não é a imagem do homem e da serpente, que 
lutam ino inferno de Dante, e que, repentinamente transformando-se 
à semelhança do adversário, convertem-se a serpente em homem e o 
homem em serpente. É sim a imagem de um ser híbrido, monstruoso, 
incapaz de viver, nem serpente nem homem, porém meio homem e 
meio serpente ao mesmo tempo, com a cauda ou pernas de um e a 
cabeça do outro (Apoiados). 

O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). Apliquei a ima
gem aos conservadores convertidos em republicanos. 

O SR. AFoNso CELSO. A segunda reminiscência teria aplicação se 
viesse completa, como o Senado vai verificar. É de Macaulay, no seu 
escrito sobre Lorde Chatam: "O tory afastado do sol da Corte, 
era como o camelo nas neves da Lapônia; aquecendo-se aos raios do 
favor real o whig era como a rena nos areais da Arábia." Mas este 
tópico é precedido do seguinte: "Ambos os partidos foram assim lan
çados em uma situação que não lhes era natural; e como animais 
transportados para climas que não lhes convêm, ambos definharam 
e degeneraram. 

É o que ora acontece e ameaça ao Partido Conservador: arrastado 
pelo nobre Presidente do Conselho para longe de sua natural posição, 
ele degenera, estraga-se e há de perder-se, o que é um mal para o 
sistema de governo (Apoiados). Eu vou recordar a S. Ex"' palavras 
que não lhe podem ser suspeitas, porque proferiu-as o mais ilustre 
chefe conservador dos tempos modernos. Dizia Disraeli: "Para 
mim, convencido como estou de que o governo parlamentar é prati
camente impossível, sem a existência de dois partidos organizados 
e que sem eles constituiria o governo mais d.esprezível e o mais cor
rompido que se possa imaginar, lamento sempre tudo o que concorra 
para o descrédito dos partidos." É o que eu lamento também, Sr. Pre
sidente, é o descrédito a que se expõe o Partido Conservador, sob 
a direção que lhe quer dar o ilustre Presidente do Conselho. Eu não 
contesto a S. Ex<;' o direito de pugnar pelas reformas ma~s adinntada:; 
e de levá-las a efeito; digo-lhe simplesmente - se a orientação do 
vosso espírito não é a dos vossos antigos correligionários, se quereis 
mais alguma coisa do que eles querem, deixai-os nos seus acampa
mentos, não desloqueis uma das forças que mantém o equilíbrio 
político - declarai-vos francamente liberal!" 
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Durante a batalha da abolição, de março a junho de 1888, foram 
esquecidas, momentaneamente, as divergências em termos de partida
rismo, atuando como divisor de águas as tendências pró ou anti
emancipacionistas, o que explica tivesse João Alfredo contado com 
a maioria liberal, maciçamente antiescravista. Aprovada, porém, a 
Lei 3.353, as águas voltariam ao álveo natural, os LuziAS assestando 
as baterias contra o Gabinete, enquanto grande número de conserva
dores - "escravocratas da gema" - se mostraria ostensivamente 
hostil ao Presidente do Conselho, constituindo prova insofismável da 
divisão interna as modificações operadas no staff ministerial na pri
meira metade de 1889, de ajuntar, fenômeno estranho, a falta de 
quorum nos trabalhos da sessão legislativa, o próprio Chefe do Gabi
nete e seus colegas evitando enfrentar o Parlamento, temendo reveses 
fatais. 

No propósito de faturar a crise, àquelas alturas palpável, a opo
sição, apenas se iniciou a sessão de 1889, interpelou o Gabinete 
explicasse os motivos das alterações em seu quadro, e tendo João 
Alfredo requerido "adiamento do debate", Afonso Celso - conde
corado já com o título de Visconde de Ouro Preto - assim analisava 
a moldura, atirando lenha à fogueira: 

"0 SR. VISCONDE DE ÜURO PRETO: não podia opor a menor con
testação no nobre Presidente do Conselho, na última sessão, atentos 
os termos em que S. Ex~ pediu o adiamento deste debate para hoje. 
Quando pediu a palavra em seguida foi simplesmente para declarar 
que, anuindo aos seus desejos, ficava às ordens de S. Ex~. E pois, 
seja-lhe permitido começar respondendo ao que o nobre Ministro 
disse relativamente à suspensão dos trabalhos na véspera. Esse pro
cedimento foi corretíssimo. A nomeação e demissão dos Ministros 
de Estado são fatos de ordem pública elevada, que imediatamente 
interessam à Nação, a quem como administradores e delegados, de
vem contas não só do modo como gerem os seus negócios, mas 
também das razões por que aceitam tão importante mandato, ou 
deixam de exercê-lo. 

Incumbia rigorosamente ao Governo, logo que estivesse regular
mente constituída qualquer das Câmaras, apresentar-se a ela para 
cientificá-la dos motivos e do alcance político das modificações reali
zadas no seio do Gabinete, durante as férias parlamentares. 

O Senado constituiu-se sem detença, elegendo a mesa e comis
sões, mas nenhum dos nobres Ministros compareceu; aquela delibe
ração tinha por fim chamar a atenção de S. Ex~ sobre a falta come
tida; nada mais regular. 

O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). Compareci às 
duas primeiras sessões. 
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O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. Mas faltou à em que podiam ser 
dadas as explicações, por já estar constituída a Casa. 

O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). Comuniquei 
motivo de moléstia. 

O SR. VISCONDE DE OURO PRETO. É certo que o Sr. Presidente do 
Conselho pessoalmente pôs-se a salvo de censuras participando achar
se enfermo, embora tão ligeiramente (e ainda bem!) que a moléstia 
não o impediu de conferenciar com os colegas, despachar no Paço 
Imperial, e comandar na Câmara a primeira refrega. Mas os outros 
Srs. Ministros, membros desta Casa, nenhum impedimento alegaram, 
ocorrendo a respeito do digno Sr. Tomás Coelho a significativa cir
cunstância de ficar na Secretaria da Guerra a poucos passos do 
Senado, que aguardava as comunicações de S. Ex.as. 

Não colhe o argumento aduzido pelo Nobre Presidente do Con
selho de que, segundo os estilos, as explicações acerca das modifi
cações ministeriais têm lugar no mesmo dia, em ambas as Câmaras, 
e a temporária não estava funcionando. Instalada a Assembléia-Geral, 
a iniciação dos trabalhos em cada uma das Casas do Parlamento não 
depende nem pode depender do que na outra se passa. O fato de não 
se ter reunido a Câmara, portanto, não autorizava o Governo a pre
terir o seu dever para com o Senado, tanto mais quanto para esse 
fato concorrera por si e seus amigos, que fugiam de encontrar-se 
com a oposição. Na imprensa afirmou-se que, conforme os prece
dentes, as explicações deviam ser dadas primeiro à Câmara dos Depu
tados, o que não é exato. 

Não contesta o orador que seja essa prática mais consentânea com 
a índole do sistema representativo, mas não é a nossa prática. No 
decurso de mais de um quarto de século, só duas vezes os Presidentes 
do Conselho se apresentaram à Câmara antes de vir ao Senado: em 
1862, sendo chefe do Gabinete o Sr. Zacarias e em 1881, ocupando 
essa posição o Sr. Martinho Campos. E a razão foi não pertencerem 
então a esta Casa, mas sim à outra. Em todas as demais organiza
ções ou recomposições ministeriais verificadas em tão longo período, 
observou-se o contrário. Suspendendo a sessão até ouvir o Governo, 
afirmou o Senado um direito e desempenhou por sua parte um dever 
também, qual o de reivindicar regalias, que lhe competem como ramo 
da representação nacional. No descalabro em que se precipitam as 
coisas públicas, importa que esta corporação zele escrupulosamente 
as suas prerrogativas (Apoiados). Ninguém enxergou descortesia no 
ato dos Srs. Ministtros; S. Ex.a.s não eram capazes disso e o Senado 
está mui alto para que de tal cogitasse. Houve uma irregularidade, 
um descuido, que não podiam passar despercebidos e exigiam justifi
cação. Ditas estas palavras, o orador tem por liquidado o incidente 
e passará a outros assuntos. 
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As informações dadas pelo Sr. Presidente do Conselho acerca das 
modificações ministeriais, ocorridas depois do encerramento dos tra
balhos legislativos, foram como em geral soem ser em todos os 
tempos. O Chefe do Gabinete prepara e estuda algumas frases sono
ras que vem recitar no Senado, e horas depois repetir na Câmara, 
atribuindo a mudança do pessoal na alta administração a uma ou a 
diversas causas, mais ou menos plausíveis, que disfarcem a verdade, 
ficando o País quase sempre na ignorância do que realmente deter
minou a queda do Ministro José Fernandes e a ascensão do Ministro 
Francisco de Assis. 

Segundo o nobre Presidente do Conselho, a primeira recomposi
ção ministerial foi devida à necessidade de dar maior representação 
à Câmara dos Deputados, no seio do Gabinete, que, em virtude da 
escolha senatorial do nobre Ministro de Estrangeiros* contava cinco 
senadores e dois deputados. A razão é aceitável; mas o orador per
guntará a S. Ex':!: - se assim foi, se S. Ex':! queria fortificar no Go
verno a representação da Câmara temporária, como e por que dele 
afastou um membro dessa Câmara, o Sr. ex-Ministro do Império?** 

S. Ex':l não tinha nenhum motivo de desgosto para com os seus 
colegas, era, e até hoje é, com eles perfeitamente solidário, e tanto que 
não lhes retirou o seu valioso apoio. Não estava enfermo; ao con
trário, todos sabem que goza de perfeita saúde e invejável vigor. Por 
que pois, foi ele exonerado de preferência, e não algum outro Minis
tro Senador? Compreender-se-ia a substituição, se qualquer dos novos 
ministros tivesse habilitações superiores ao Sr. Costa Pereira; mas, 
sem fazer injustiça aos Srs. Guaí e Rosa e Silva, pode-se afirmar que 
em nada excedem a S. Ex.':l; têm a desvantagem de ser dois calouros, 
ao passo que o nobre ex-Ministro era traquejadíssimo na gerência dos 
negócios públicos. 

Há ainda uma circunstância que induz a crer que alguma coisa 
oculta há nesta recomposição do Gabinete. O ilustre Senador pelo 
Maranhão ex-Ministro da Marinha,*** saía com todas as honras: o 
Ministério galardoou-o com uma distinção muito aquém do seu alto 
merecimento. O ex-Ministro do Império porém, igualmente muito 
dignos e já encanecido no serviço público, nada obteve, continuou a 
ser o que dantes era. Por que esta diferença de tratamento que evi
dentemente prestar-se-ia a malignos comentários, pouco agradáveis 
para um dos Ministros demissionários? Mais acertadamente, ou antes, 
mais imparcialmente houve-se a Ilma. Câmara Municipal da Corte; 
querendo perpetuar a memória dos membros do Gabinete que refe-

* Antônio da Silva Prado. 
** J. Fernandes da Costa Pereira. 

*** Luís Antônio Vieira da Silva, Visconde de Vieira da Silva, 
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rendou a lei da abolição, pondo seus nomes em algumas ruas da 
Capital, não se esqueceu do nobre ex-Ministro do Império, dando
lhe a do Hospício (Riso). Apenas poder-se-ia notar alguma impro
priedade na escolha, porque substituir a denominação da Rua da Qui
tanda pelo nome do ilustre Ministro da Fazenda,* (Riso) e a da Rua 
dos Inválidos pelo do nobre Ministro da Guerra** tão robusto ... , 
parece epigrama! (Hilaridade). 

Em todo caso a Ilma. Câmara foi mais justa para com o honrado 
ex-Ministro, não fez exceção odiosa, e bem se vê que as explicações 
não são satisfatórias. Há segredo que o nobre Presidente do Con
selho não quererá desvendar por motivos talvez ponderosos, mas que 
o País tem o direito de conhecer por muitas razões de maior valia. 

Quanto à retirada do ilustre ex-Ministro da Agricultura,*** reco
nhece-se, pelas cartas cujos trechos o nobre Presidente do Conselho, 
leu ao Senado, que desde março do corrente ano o Ministério estava 
plenamente informado de que S. Ex:;t não continuaria a acompanhá
lo. Ora, se o ilustre Senador por São Paulo formalmente declarara 
não querer voltar para o Ministério, e insistia em pedir a sua exone
ração, como poucos dias antes de abrirem-se as Câmaras mandava 
o Gabinete assegurar que S. Ex:;t aí vinha tomar conta de sua pasta 
e ajudar o nobre Presidente do Conselho a esmagar a oposição? 

Quis com isto o Governo iludir o público, ou tenta fazê-lo agora 
com as explicações ouvidas? Nenhuma das hipóteses é admissível, 
donde se deve concluir que S. Exª" não foi franco e explícito como 
devia sê-lo. 

O Senado está diante do Gabinete de 1 O de março, seu conhecido, 
e relativamente ao qual surgem outras questões mais graves, que 
cumpre enterreirar. O nobre Presidente do Conselho viu-se, ao com
parecer pela primeira vez perante as Câmaras, em uma situação 
felicíssima, dirá mesmo - única nos anais parlamentares -
para recomendar-se aos seus concidadãos por múltiplos servi
ços de alta valia, aumentando a glória que facilmente alcançara, 
pondo-se à frente, no momento decisivo do movimento triunfante, 
que libertou o Brasil da mácula secular da escravidão. Mas S. Exª" 
não soube aproveitá-la, antes completamente estragou-a e a fortuna 
é uma fada caprichosa, que raras vezes volta a oferecer favores a 
quem da primeira desprezou-os. Cercado do prestígio que lhe advinha 
do feliz acontecimento, a que ligou o nome, embora pouco antes 

* João Alfredo. 
* * Tomás Coelho. 

* * * Antônio Prado. 
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houvesse concorrido para embaraçá-lo, S. Ex~ dispôs de todos os 
elementos, precisos para completar a obra grandiosa, atendendo às 
novas condições sociais, políticas e econômicas, que ela trouxe para 
o País. Robustecida pelo sucesso a confiança da Coroa, o 
honrado Ministro não encontrou na imprensa senão um coro de 
louvores - salvo uma só voz dissonante, abafada pelos hinos que 
lhe eram entoados. O comércio muito esperava de suas luzes, as 
indústrias nascentes, que de S. Ex'!- receberiam fecundo impulso, e a 
própria lavoura, privada aliás dos instrumentos de trabalho, encon
trava alentos na segurança dos auxílios prometidos. Nas Câmaras 
além da numerosa maioria de correligionários, que o apoiavam com 
a mesma dedicação consagrada ao Gabinete antecessor, aliás pro
motor de política inteiramente contrária, S. Ex~ contava com os pró
prios adversários, que dirigiam-lhe palavras de complacência, animan
do-o a não perder o ensejo, prontos a coajuvá-lo, resolvidos a 
todos os sacrifícios, desde que quisesse caminhar com passo seguro 
pela estrada larga das reformas, que as circunstâncias reclamavam! 

Entretanto, decorridos apenas alguns meses quão lamentavelmente 
diverso é o que o nobre Presidente do Conselho enxerga em torno de 
si! Verdade é que, ainda ontem, o nobre Ministro viu-se coberto de 
flores e vitoriado, na comemoração do venturoso aniversário; mas as 
flores estão murchas, emudeceram as aclamações; desapareceu a en
cenação que S. Ex'-' sabe quanto lhe custou, e o nobre Ministro 
encontra-se diante da realidade que é desanimadora! O comércio e as 
indústrias estão desiludidos, crentes de que ou o Governo não tem 
compreensão exata de suas necessidades e interesses, ou julga-se 
dispensado de preocular-se deles; a lavoura considera-o seu desorgani
zador, a imprensa abandonou-o; aquela legião compacta que en
chia as bancadas da Câmara dos Deputados, e da qual se 
destacavam apenas nove díscolos, já não foi suficiente para 
que começasse os trabalhos sem dependência da oposição. O nobre 
Presidente do Conselho viu-se obrigado a aguardar retardatários, ora 
volvendo olhos ansiosos para a barra, esperando descortinar o fumo 
dos paquetes, ora prestando ouvidos atentos ao ruído das locomotivas 
de além da serra, que deviam trazer-lhe reforços, e colhendo nessa 
expectativa angustiosa, de dia em dia, decepções e desenganos. De 
modo que nesta quadra, que exigia toda a energia e infatigabilidade 
dos poderes públicos, assistimos ao deprimente espetáculo de estar 
aberto o Parlamento há sete dias, sem que em uma só vez se reunisse 
a Câmara temporária e funcionasse a grande oficina em que devia 
acelerar-se o trabalho da reconstituição do País. No primeiro ren
contro, travado a medo, e depois de ter por vezes recuado, aceito, 
não por deliberação própria, mas por ordem superior, venceu o 
Governo por meia dúzia de votos, descontados os dos nobres Minis-
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tros, tornando-se assim patente a fraqueza da sua posrçao, e quanto 
são precárias as suas circunstâncias. Do que aguarda no Senado bem 
se pode avaliar pelo resultado das eleições ultimadas, e nas quais os 
seus sustentadores ficaram sempre em grande minoria. O Senado não 
conceder-lhe-á, se conceder-lhe, disso está certo o nobre Presidente 
do Conselho, se não os meios absolutamente precisos para que não se 
interrompa a marcha dos serviços públicos. E para cúmulo de desas
tres, o ilustre Chefe do Gabinete, que vê alargar-se o vácuo diante 
de seus pés, foi a última hora desamparado pelo companheiro dileto, 
o auxiliar mais forte, exatamente aquele com quem, segundo con
fessou, de antemão pactuava para a vida e para a morte na arriscada 
campanha a que se aventurou! Devia ter sido profundamente dolo
roso para o nobre Presidente do Conselho o golpe, que assim lhe 
desfechou o braço a que se encostava tranqüilo e seguro! 

Triste contingência das coisas humanas! 
Que resta, pois, a S. Ex;;t de tanto que já teve? Insignificante e 

problemática maioria na Câmara e a Confiança da Coroa? Mas essa 
maioria não pode garantir-lhe senão uma existência inglória, impro
dutiva, sobressaltada de constantes perigos, amargurada por toda a 
sorte de exigências; - essa maioria não pode revigorá-lo, porque 
agoniza como S. Ex;;t. Quanto à confiança da Coroa, não sabe o 
orador se é lícito afirmá-la, desde que até hoje não pôde o nobre 
Presidente do Conselho reorganizar o seu Ministério. Alheio ao que 
se passa nas altas regiões, pensa que se essa confiança existisse plena 
e completa como fora mister, já não estaria sobrecarregado com duas 
pastas o nobre Senador por São Paulo, que infelizmente por sua 
saúde debilitada, o que cordialmente lamenta, mal pode com uma? 
(Riso). Em todo caso, a confiança da Coroa não basta, e era indis
pensável que o nobre Presidente do Conselho dispusesse no Parla
mento de força bastante para fazer vingar seus planos de governo, 
e essa força falece-lhe. A Coroa, acredita o orador, dá uma vez 
mais provas de prudência e sabedoria, não querendo precipitar situa
ções; ela aguarda os acontecimentos, que vão se pronunciando com 
uma eloqüência esmagadora. Ao nobre Pres-idente do Conselho, ao 
Gabinete, por sua lealdade, é que cump1ia solicitar dispensa de uma 
tarefa superior aos seus recursos, resignando o poder, que já não 
pode exercer com proveito do País (Apoiados). Em proveito do 
País disse, mas disse pouco e disse mal; devera dizer mais, porque 
a verdade, que está patente, a verdade incontrastável para os que se 
acham em contato imediato com as diferentes camadas sociais, e 
sobretudo para os que visitaram o interior, é que a permanência do 
atual Gabinete constitui uma calamidade pública, comprometendo a 
sorie das instituições sob que temos vivido, e únicas que para longos 
anos, sem abalos nem perigos temerosos, poderão assegurar a pros-
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peridade e grandeza da pátria! (Apoiados). Com a insignificante 
maioria a que está reduzido na Câmara temporária, e que somente 
conserva-se fiel pelo receio da não reeleição, perdidas as posições 
oficiais, e o pequeno grupo de amigos que o sustentam nesta Casa, 
espera o nobre Presidente do Conselho conseguir alguma coisa de útil 
para o País. 

Em o ano passado ainda tudo eram facilidades para S. Ex~;!, e 
quando depois de ter dado a entender que convocaria uma sessão 
extraordinária para tratar das reformas, declarou que reservava-as 
para a atual, o orador anunciou-lhe que por muito feliz deveria 
dar-se obtendo orçamentos regulares e as leis de forças navais e 
terrestres. Os fatos vieram demonstrar que não se enganara, porque 
o nobre Presidente do Conselho já está convencido de que nada al
cançará, senão restritíssimos meios de Governo, se alcançá-los, o que 
seguramente não é para satisfazer os seus planos de homem de Estado, 
e as aspirações do seu patriotismo. 

Vai agora predizer coisas mais graves. Se o nobre Presidente do 
Conselho conseguir atravessar a sessão legislativa, graças a milagres 
de acrobacia política, ou a outros quaisquer meios de que soem 
servir-se os Governos que, a todo transe, querem conservar o poder, 
e houver de presidir às próximas eleições, elas serão uma luta cruenta 
em que o sangue brasileiro derramar-se-á a jorros (Apoiados). Disse 
em o ano passado um eloqüente Deputado que o nobre Presidente do 
Conselho costuma recolher-se ao silêncio para ouvir pulsar o coração 
da Pátria. Não duvida o orador que em algum tempo S. Ex;;t se entre
gasse a essa auscultação do bater, ora agitado, ora regular e sereno, 
indicativo da vitalidade nacional. Hoje, porém, com certeza não o 
ouve, porque não lho consentem os que se acercam de S. Ex;;t para 
fazer-lhe crer que se acha em um meio diferente daquele em que 
realmente está; hoje não consulta mais o coração da pátria, porque, 
se o consultasse ... sobram-lhe orgulho e civismo para resignar uma 
posição que por todos os ângulos do Império inspira aspiração geral. 
Aquelas palavras de escárnio, escapadas ao nobre Presidente do 
Conselho no atordoamento do fácil triunfo - cresçam e apareçam . .. 

O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). Eu não disse 
essas palavras. 

O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. . .. foram fatídicas. Repercuti
ram ao longe e como que evocaram milhares de combatentes que 
surgem de onde menos são esperados. Esses adversários, de quem o 
nobre Presidente do Conselho então zombava, certo não lhe inspiram 
agora o mesmo sentimento. S. Ex;;t sabe que eles se preparam, arre
gimentam e disciplinam para a peleja, que será dura e rija; não se 
iluda ninguém, se chegar a ferir-se. Para prevenir esse conflito fatal, 
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ou resistir-lhe e sufocá-lo, só há duas políticas: a da repressão 
que parece ter sido em má hora e desasadamente iniciada pelo Gabi
nete - e a das concessões. A política da repressão poderá 
obter resultados prontos mas efêmeros. Será a paz de Varsó
VIa aparente; a paz da superfície, enquanto as pa1xoes, não 
extintas, mas comprimidas, laboram no íntimo das consciên
cias, preparando assim inevitável explosão! A violência faz 
mártires, e a causa dos oprimidos desperta gerais simpatias. Se quise
rem dar força aos republicanos, persigam-os (Apoiados). 

A segunda política que o orador chnmou de concessões - é a das 
reformas largas, que satisfaçam a Nação, que lhe restituam o Governo 
de si mesma, que assegurem a autonomia das Províncias e dos muni
cípios, assim como a cada cidadão o desenvolvimento pleno de sua 
iniciativa em todos os ramos da atividade social, sem embaraços nem 
estorvos legais - exceto a repressão do abuso quando praticado - de 
modo que todos se convençam de que a felicidade ou a desgraça de 
cada um provém, não das instituições, mas do bom ou mau uso que 
fizer das suas faculdades e direitos (Muitos apoiados). 

O SR. DANTAS. É a única política possível. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. É patriótica. 
O SR. DANTAS. E é preciso não perder tempo. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. Ora, essa política não pode 

realizá-la o nobre Presidente do Conselho; mouro que ilude-se a si 
próprio supondo-se cristão, mesmo porque não a compreende, repug
nante como é aos princípios da escola que professa. Assim, convença
se S. Ex~, a sua permanência no poder somente prejudicará as insti
tuições, que julga defender. 

Vai agora o orador tratar, ainda que sucintamente, de outra ques
tão, que tem todo o cabimento no presente debate. Prevê uma argüição 
que lhe pode ser feita e aos seus correligionários, pela atitude que 
assumiram, e quer desde já recebê-la, para que o País os julgue; e 
a prevê tanto mais quanto a outra, a que igualmente atenderá, já foi 
articulada pelo órgão oficial do Governo. A argüição é esta: - Pois 
vós, liberais, que em o ano passado não· só prestastes ao Gabinete 
o vosso apoio para realizar uma reforma importante, mas o conju
rastes a empreender muitas outras, vindes, no momento em que ele 
apresenta essas reformas, colocar-vos em posição diametralmente 
oposta negando-lhe tudo?! Sois inconseqüentes; a vossa incoerência é 
injustificável! Isto é simplesmente fútil e banal; para comprová-lo 
não sente o orador nenhuma dificuldade. Que passou-se nos poucos 
meses decorridos depois da última sessão legislativa? Vimos o Minis
tério, para com o qual usaremos de todas as condescendências, ao 
qual prestaremos o auxílio desinteressado e decisivo da nossa pala
vra, dos nossos votos e do nosso trabalho, e que sem ele cairia em 
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breves dias, entregar-se a uma política freneticamente partidária, 
que o melindroso estado do País não comportava, escolhendo para 
esse fim auxiliares, que ninguém jamais acreditaria fossem guindados 
às altas posições administrativas e nelas cometeram toda sorte de 
atentados (Apoiados da bancada liberal). Vimos ainda mais o pró
prio Governo praticar uma longa série de erros, de abusos, desregra
mentos e violências, que não é o momento de enumerar, mas em 
tempo serão detidamente analisados, e dos quais resultou o sacri
fício do interesse público, o deprestígio da autoridade constituída e 
a violação da lei franca, desembaraçada, ostentosamente conculcada 
(Apoiados da bancada liberal). Vimos as importantes autorizações 
conferidas ao mesmo Governo na lei do orçamento, sofismadas, ilu
didas, desviadas de seus legítimos intuitos, malbaratando-se recursos 
preciosos, onerando-se enormemente a fazenda pública, por forma 
que só completa cegueira ou incapacidade fora do comum pode con
siderá-la em boas condições, despertando, ao contrário, em todos os 
espíritos refletidos, as mais dolorosas apreensões sobre o futuro do 
Brasil (Apoiados da bancada liberal). Vimos finalmente o nepotis
mo, o amor da parentela arvorados em sistema de Governo, distri
buindo-se as concessões de engenhos centrais não autorizados por 
lei, os contratos de introdução de imigrantes fora dos termos em que 
a lei os permitia, os privilégios para as estradas de ferro contra o que 
ela dispunha, os cargos públicos, as graças e distinções honoríficas 
aos aderentes e amigos do Ministério, como se foram presentes de 
festas repartidas em família! (Apoiados da bancada liberal). 

Um Governo que assim pratica perde todo o direito a contem
plação dos próprios correligionários políticos, que não lhe estejam 
presos por interesses individuais, quanto mais a confiança dos adver
sários. Mas não é só isto! Em o ano passado o Ministério fez-se 
instrumento de uma medida que, embora indeclinável, justa e santa, 
vinha causar profundo abalo em todo o País exigindo imperiosamente 
uma série de providências complementares, qne o sustentassem na 
tremenda crise e o preparassem para adquirir novas forças. Era 
imprescindível e urgente adotá-las e tudo entendemos sacrificar à 
satisfação de uma grande necessidade nacional, sem nos preocupar
mos da diversidade de crenças políticas (Apoiados). 

O Governo, porém, não só nada fez, mas mostrou-se impotente 
para fazê-lo, sem uma idéia, sem um plano sensato, sem um sistema 
aceitável, concorrendo para que se agravassem males que, oportuna
mente acudidos, com facilidade seriam debelados! Nestas condições 
que mais podia esperar da nossa parte? A Nação precisa de reformas, 
amplas, ousadas e fecundas. O Ministério, que comprometera-se reali
zá-las e inabilmente adiou-as, que nos vem oferecer, depois de longo 
estudo e detida meditação? Por um lado medidas incompletas, defi-
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cientes, que a ninguém satisfazem, por outro lado lança no Império 
o germe funesto da mais terrível de todas as lutas, a luta religiosa, 
e isto depois de ter cometido a inqualificável imprudência, senão 
criminosa loucura, de implantar nele a semente maldita do ódio de 
raça; que jamais conhecemos; e não permita Deus que possa germinar 
neste solo destinado a ser o asilo inviolável da mais completa frater
nidade (Apoiados gerais). E ainda estranham que hostilizemos o 
Ministério! Os mesmos sentimentos, o mesmo dever, o mesmo civismo 
que nos levaram a auxiliá-lo em o ano passado, obrigam-nos a abrir 
hoje contra ele guerra sem tréguas, porque se converteu por seus 
desmandos, em verdadeiro perigo público (Apoiados). Disse o orador 
que, além da argüição que tem refutado, outra fazia-se aos liberais, 
que convém elucidar. Essa consiste em acusá-los por terem renegado 
seus princípios, formando com o nobre Presidente do Senado um 
pacto, em virtude do qual elevaram-no à posição que tão dignamente 
ocupa, e há de ilustrar, como todas aquelas em que se tem achado 
ou se possa achar. Pacto entre o honrado Sr. Paulino de Sousa, o 
chefe mais prestimoso do Partido Conservador, e os liberais desta 
casa somente poderia ser celebrado nesta tribuna, por declarações 
explícitas, perante a Nação, e somente para fazer prevalecer, em 
momento dado, algum supremo interesse nacional. Este, porém, não 
se deu; outro não poderia existir. Disto não carece a oposição nem 
S. Ex:;t defender-se. Todos sabem que entre a oposição do Senado e o 
Presidente do Senado só há as relações de mútua e respeitosa estima, 
que por si sós excluem transações que prejudiquem os princípios polí
ticos antagônicos, que sustentam. 

Pacto! Mas como, se S. ExSL representa a indenização e os 
liberais a condenam, entendendo que a lavoura só tem direito à pro
teção eficaz do Estado, e não a ser indenizada? Se S. ExSL pensa que 
devemos ter um censo eleitoral elevado, e os liberais querem conferir 
o voto a todo o cidadão que saiba ler e escrever? Se S. ExSL não abre 
mão da centralização administrativa, pretendendo que o Governo 
geral intervenha, por seus agentes nos negócios locais, e prescrevendo 
regras à sua gestão, e os liberais propÕeJ:.Il-se a acabar com toda a 
espécie de tutela, restituindo aos municípios e às províncias o governo 
pleno e completo de si mesmos, exercido por mandatários de sua 
confiança e escolha, mantidos apenas os laços necessários à integri
dade nacional? Se S. Ex:;t é pela unidade bancária, e eles promovem 
a pluralidade e a democratização das instituições de crédito? Se, para 
não ir mais longe, S. ExSL tem por base de sua doutrina, o fortaleci
mento da autoridade, e seus adversários a expansão, a garantia e a 
segurança da liberdade em todos os ramos da atividade individual ou 
coletiva? (Apoiados da bancada liberal). Não; todos sabem que seme
lhante acordo seria impossível, mas o que muitos ignoram talvez, 
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mas deviam supô-lo, é a razão por que os liberais sufragaram com 
o seu voto o nome do Sr. Paulino de Sousa; e o orador vai dizê-lo 
alto e bom som. Votaram em S. Ex:;t que fez-lhes a justiça de bem 
compreendê-lo, e por isso aceitou tais votos como homenagem à sua 
firmeza de crenças, à tenacidade e perseverança com que procura 
manter a pureza da índole do seu partido a fim de conservar-se na 
legítima esfera de ação que lhe é própria. Votaram em S. Ex:;t por 
ser um protesto vivo e autorizadíssimo contra a política que julga 
ser lícito afirmar hoje o que ontem negou, realizar em um dia o que 
na véspera combatera, arvorando uma bandeira que não lhe pertence, 
subtraída a arsenais alheios. Eis o que explica o pronunciamento dos 
liberais tão bem ponderado, tão certeiro ao seu alvo, que o Sr. Pre
sidente do Conselho subiu a serra bradando por socorro! 

O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho) dá um aparte. 
0 SR. VISCONDE DE OURO PRETO. Pois não foi a Petrópolis? 

(Riso). Depois desse acontecimento e do regresso do nobre Presi
dente do Conselho, de Petrópolis, seus íntimos assoalharam que de 
lá voltara com a certeza de ser-lhe concedida a dissolução da Câmara 
temporária. Era evidentemente um ardil de guerra, um estratagema 
para evitar deserções e aliciar consciências timoratas, mas um estrata
gema condenável, que admira tenha sido usado por homens que se 
prezam e compreendam a sua grande responsabilidade. 

O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). Ninguém disse 
isso. 

O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO. Apela para a consciência de 
todos, para o jornalismo, para Deputados e Senadores. Dissolução! 
Mas, por quê? Qual a grande idéia que porventura agitou o Gabinete 
na Câmara dos Deputados, e que ela rejeitasse em detrimento dos 
interesses do Estado? Tomou-se acaso anárquica e tumultuária? Seria 
dissolvida por que não celebrou sessão durante alguns dias? Mas não 
foram exatamente os amigos do Governo, e os próprios Ministros, 
a ela pertencentes, que deixaram de comparecer dias seguidos, para 
não haver o número regimental, exatamente como no Senado, de 
modo que outros qualificativos, a que fizeram jus, pode-se acres
centar o de Ministros fujões? O serviço máximo que o Ministério 
pode enumerar como título de benemerência - qual é? Ter sido o 
instrumento ocasional da lei de 13 de maio? Por ser o Ministério 
redentor, tudo se lhe deve relevar e conceder?! Seja assim; mas não 
é também a Câmara redentora?! Não vingou ali a lei por quase una
nimidade de votos?! Pois conserva-se o Ministério por ser redentor 
e enxota-se a Câmara, que igualmente redimiu?! 

Que conflito procurar-se-ia solver por meio do apelo à Nação? 
Se o Ministério aconselhou semelhante medida, não teve ou-
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tro fim senão fazer silêncio em torno dos seus desmandos. 
O orador não acreditou em tal. A Coroa - afirma-o porque conhece 
a alta discrição, tino e patriotismo com que exerce suas atribuições 
majestáticas, mantendo-se sempre em esfera superior aos interesses 
partidários -, a Coroa não fez antecipadamente semelhante pro
messa ao Gabinete; se foi-lhe solicitada a medida, reservou, como re
servará sempre, a sua plena liberdade de ação até ao momento deci
sivo no qual deliberará visando unicamente o bem público e a salva
.;ão Estado (Apoiados gerais). A sorte do Ministério depende do 
pronunciamento das Câmaras e principalmente da Câmara dos Depu
tados. E nessa arena que ele triunfará ou será vencido, e há de cair, 
é inevitável, senão pelos votos, pela análise de todos os erros e 
culpas, que alienaram dele a simpatia e a confiança pública. 

Se fora possível aceitar como expressão da verdade semelhante 
balela, se tal hipótese, tão absurda quanto inverossímil por desgraça 
do País fosse real, o uso que do suposto compromisso houvera sido 
feito, razão suficiente seria para não cumprir-se, porque o Ministério 
teria incorrido em suprema deslealdade para com o Soberano! 
(Apoiados). 

0 SR. PAIS DE MENDONÇA dá um aparte. 
O SR. VISCONDE DE OURO PRETO. S. Ex~ não estava cá; chegou 

ontem e não sabe do que se passou. Não interpretem os nobres Mi
nistros algum calor, com que está falando, como prova da má von
tade para com S. Ex.as. Não a sente, e como particulares, estima-os 
e considera-os; mas os nobres Ministros têm sido infelicíssimos e não 
pode o orador subordinar os deveres de cidadão a sentimentos 
pessoais. 

Concluirá com uma recordação histórica ... 
O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). Ê sempre a re

cordação histórica! 
0 SR. VISCONDE DE OURO PRETO .... para a qual chama a aten

._.:ão do nobre Presidente do Conselho. 
O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). Ê a grande quei-

xa que nunca se apagou. 
0 SR. VISCONDE DE OURO PRETO. Qual é? Não se lembra. 
O SR. JoÃo ALFREDO (Presidente do Conselho). Eu me lembro. 
O SR. VISCONDE DE OURO PRETO. Não guarda queixas; desabafa 

logo ou esquece-as. 
Mas vamos à recordação. O nobre Presidente do Conselho sabe 

que o célebre ditador romano Cila abandonou o poder, exatamente 
no momento em que, aniquilados todos os seus inimigos, ninguém 
ousava disputar-lhe o mando. As causas dessa abdicação, assim re-
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solvida no auge da força e da grandeza por um homem de tamanha 
ambição, constituem ainda hoje, através dos séculos, um emblema 
para os mais profundos pensadores. Ampene, o grande escritor e filó
sofo, explica-o deste modo: destruindo as instituições democráticas 
da pátria e substituindo-as por uma ordem de coisas que só poderia 
manter-se pela corrupção e pela violência, Cila resignou o poder por
que não tinha obstinação dos espíritos medíocres. Há neste conceito 
uma lição proveitosa para os homens de Estado. Reflita nele o ilustre 
Ministro e dê provas, uma vez mais, da elevação do seu espírito." 
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O APOGEU DA ESCALADA: 
O GABINETE DE 7 DE JUNHO DE 1889 

COM OS NATURAIS DESCONTOS da "paixão partidária", tinha fun
damento a moldura traçada por Ouro Preto. Passada a euforia da 
Abolição, João Alfredo, tendo cindido o grupo conservador, iria 
enfrentar tenaz oposição no Congresso, sofrendo duro revés no 
Senado, quando seu candidato à presidência - Teixeira Júnior, 
Visconde de Cruzeiro - foi derrotado por Paulino de Sousa, en
quanto a Câmara se mostrava indócil, a corrente ministerialista ne
gando "quorum", receosa de arrostar a onda oposicionista, os pró
prios membros do Gabinete evitando comparecer às sessões, fugindo 
ao bombardeio dos adversários. 

Recusado o pedido de dissolução da Casa temporária, o LÍDER 
TACITURNO apresentou renúncia coletiva e, não conseguindo algumas 
figuras mais expressivas do bloco conservador- Correia, Teixeira Jú
nior, Vieira da Silva - organizar novo quadro dirigente, terminou 
o Monarca chamando os LIBERAIS, que voltavam ao Poder, no 
Gabinete de 7 de junho de 1889, assim constituído: Presidência do 
Conselho e Ministério da Fazenda, Ouro Preto; Império, Franklin 
Américo de Menezes Dória, Barão de Loreto; Justiça, Cândido de 
Oliveira; Marinha, Almirante Costa Azevedo, Barão de Ladário; 
Guerra, Marechal Rufino Galvão, Barão de Maracaju* e Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas, Lourenço Cavalcanti de Albuquerque. 

Das mais agitadas a sessão de 11 de junho, quando Ouro Preto 
se apresentou à Câmara, explicando a formação do Gabinete e anun
ciando o programa que pretendia executar. 

Esquecidos de que a ascensão dos adversários resultara da 
cisão interna do Partido, os Conservadores, considerando a queda 
de João Alfredo a réplica ao "estelionato" de 1868 - a retirada 

* Segundo regista seu filho, o Conde de Afonso Celso, Ouro Preto pensara 
em entregar o Ministério da Guerra a Floriano Peixoto, a quem tinha no mais 
alto conceito, fixando-se, porém, em Maracaju, porque ·'mais idoso", de maior 
experiência e tarimba. Houvesse vingado a idéia originária, talvez não se 
registassem os acontecimentos de 15 de novembro, constituindo-se o enigmá
tico Marechal de Ferro o sustentáculo do regime, jugulando a sedição de 
Deodoro. 
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de Zacarias e a convocação de Itaboraí - assestaram as bater-ias 
contra Ouro Preto, enquanto a ala mais radical dos Liberais - os 
partidários da FEDERAÇÃO - também lhe declarava guerra sem 
quartel, impossível, desta sorte, convivessem pacífica e harrn!onica
mente. 

Acompanhemos, em sua seqüência cronológica, a marcha dos tra
balhos, conforme o registro oficial. Dirigindo-se aos deputados, eis 
o pronunciamento do Presidente do Conselho: 

"Sr. Presidente, tenho a honra de apresentar à Câmara dos Srs. 
Deputados o Ministério de 7 do corrente mês. Se nem todos os 
ilustres companheiros que se dignaram de prestar-me sua coadjuva
ção são conhecidos de alguns dos nobres membros desta Casa, em 
compensação conhece-os bem o País, a cujo serviço se consagraram 
de longos anos com o maior devotamento. 

Cumpre-me informar à Câmara como se organizou o Ministério 
de 7 de junho e quais são os seus intuitos. Pouco depois das duas 
horas da tarde do dia anterior, foi-me entregue um telegrama expe
dido de Petrópolis pelo meu honrado amigo, o Sr. Senador Saraiva, 
convidando-me, de ordem de S. M. o Imperador, a comparecer no 
Paço daquela cidade com urgência. Obedeci, embarcando à hora 
determinada, 4 da tarde. Procurei entender-me em caminho com o 
meu ilustre colega, mas na ponte de Mauá soube, com pesar, que 
S. Ex:;t viera pela estrada de ferro do Norte. Na estação de Petró
polis avistei-me com Sua Majestade, que me marcou às 8 lh da 
noite para uma conferência. 

Pontualmente apresentei-me ao Imperador, ignorando do que se 
tratava por não ter podido falar ao Senhor Conselheiro Saraiva, 
embora como homem político conjecturasse a tal respeito. Segundo 
o prudente exemplo dos meus distintos predecessores, eu também 
protocolizei o que se passou entre mim e o chefe do Estado, a fim 
de não proferir uma palavra de mais ou de menos, e peço licença 
à Câmara para ler os meus apontamentos. 

O SR. CoELHO RODRIGUES. Verba volant, scripta manent. 
O SR. VISCONDE DE OURO PRETO (Presidente do Conselho). Sim 

senhor: Apresentando-me ao Augusto Chefe do Estado, Sua Ma
jestade dignou-se de dizer-me que, tendo-se o nobre Senador pela 
Bahia recusado a organizar Ministério, resolvera encarregar-me dessa 
mlissão, desejando, porém, antes disso ouvir-me, sobre a situação do 
país. Agradecendo tão alta prova de confiança respondi ao Impe
rador: "Vossa Majestade terá seguramente notado que em algumas 
províncias se agita uma propaganda ativa, cujos intuitos são a mu
dança da forma de Governo. Essa propaganda é precursora de gran
des males, porque tenta expor o País aos graves inconvenientes de 

422 



instituições para que não está preparado, que não se conformam às 
suas condições e não podem fazer a sua felicidade (Apoiados gerais). 
No meu humilde conceito, é mister não desprezar essa torrente de 
idéias falsas e imprudentes, cumprindo enfraquecê-la, inutilizá-la, 
não deixando que se avolume. Os meios de consegui-lo não são os 
da violência ou repressão; consistem simplesmente na demonstração 
prática de que o atual sistema de Governo tem elasticidade bastante 
para admitir a consagração dos princípios mais adiantados, satisfazer 
todas as exigências da razão pública esclarecida, consolidar a liber
dade e realizar a prosperidade e grandeza da pátria, sem perturbação 
da paz interna em que temos vivido durante tantos anos (Apoiados 
gerais). Chegaremos a esse resultado, Senhor, empreendendo com 
ousadia e firmeza largas reformas na ordem política, social e eco
nômica, inspiradas na escola democrática; reformas que não devem 
ser adiadas para não se tornarem improfícuas. O que hoje bastará, 
amanhã será talvez pouco. 

Portanto, concluí, a situação do País define-se, a meu ver, por 
uma fórmula - necessidade urgente de reformas liberais. 

(Interrompendo a leitura.) Determinou-me Sua Majestade que po
sitivasse com precisão quais as medidas que me proporia a realizar 
para fazer face à situação. Retorqui que estavam compreendidas no 
programa do Partido Liberal. 

0 SR. DUARTE DE AZEVEDO. Agora já não lê. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO (Presidente do Conselho). Não, 

repito de cor. Já li estes apontamentos perante o Senado e V. Ex~, 
que foi meu mestre, bem sabe que sempre tive boa memória (Hi
laridade). 

Continuarei a narração. Retorqui ao Imperador que essas reformas 
estavam compreendidas no programa aprovado pelo Congresso do 
Partido Liberal, ultimamente reunido nesta Corte e do qual fora eu 
um dos iniciadores, programa que tem por idéias capitais as que 
passava a enumerar. 

UM SR. DEPUTADO. E na ordem que devem ser realizadas? 
0 SR. VISCONDE DE ÜURO PRETO (Presidente do Conselho). 

V. Ex~ depois verá (Apartes). A execução não depende só de mim, 
mas também dos representantes da Nação. Ouçam-me V. Ex.as e se 
algumas das idéias que vou expor-lhes lhes agradar e quiserem coad
juvar-me, não ponho dúvida em aceitar tão preciosa colaboração. 
Não creio, porém, que ma concedam; tantos apartes estão mostran
do a boa vontade que anima os nobres Deputados: 

Determinou-me Sua Majestade que positivasse com precisão quais 
as medidas que me proporia a realizar para fazer face à situação. 
Observei que estavam compreendidas no programa aprovado pelo 
Congresso do Partido Liberal, ultimamente reunido nesta Corte e 
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do qual fora eu um dos iniciadores, programa que tem como idéias 
capitais as que passava a enumerar: alargamento do direito de voto, 
mantido o alistamento vigente e considerando-se como prova da 
renda legal o fato de saber o cidadão ler e escrever, com as únicas 
restrições da exigência do exercício de qualquer profissão lícita e do 
gozo dos direitos civis e políticos; ampliação dos distritos eleitorais. 

UM SR. DEPUTADO. Aí está a restrição. O alistamento pode ser 
mais restrito do que o atual. 

O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO (Presidente do Conselho). 
Perdão; V. Ex:'!- não ouviu ou não me compreendeu. Se mantenho o 
atual alistamento e faço nele incluir novas classes como pode ser 
mais restrito?! (Continuando a leitura): 

Plena autonomia dos Municípios e Províncias. A base inicial desta 
reforma é a eleição dos administradores municipais e a nomeação 
dos Presidentes e Vice-Presidentes de Província, recaindo sobre lista 
organizada pelo voto dos cidadãos eleitores; prescrever-se-ão em lei 
o tempo de serventia desses funcionários, os casos em que possam 
ser suspensos e demitidos e os da intervenção do poder central, para 
salvaguardar dos interesses nacionais que possam perigar. Efetivida
de das garantias já concedidas por lei ao direito de reunião; liber
dade de cultos e seus consectários, medidas aconselhadas pela ne
cessidade da assimilação na família brasileira dos elementos estra
nhos, provenientes da imigração, que convém facilitar na maior escala. 

Temporariedade do Senado. 
VozEs. Deve ser a primeira. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO (Presidente do Conselho). Se 

V. Ex.as prometem auxiliar-me, contem comigo. 
VozEs. Poderia tratar disso na presente sessão. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO (Presidente do Conselho). Re

pito; não tenho dúvida; mas depois das leis de meios. 
O SR. PEDRO Lmz. Ê o começo da República. 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO (Presidente do Conselho). Não; 

é a inutilização da República: sob a Monarquia Constitucional Re
presentativa podemos obter com maior facilidade e segurança a 
mais ampla liberdade (Cruzam-se numerosos apartes; o Sr. Presi
dente faz soar os tímpanos). Não se incomode V. Ex:'!-, Sr. Presiden
te; esta tempestade não me assusta. Ao contrário, alegro-me com 
ela. Eu prefira esta agitação, sinal de vida e movimento, ao morno 
silêncio, que por tantos dias reinou nesta casa, que devera ser a ofi
cina ativíssima do trabalho nacional! (Apoiados, muito bem). Eu a 
prefiro, porque é da luta ativa dos Partidos, é do choque das idéias, 
que surgirá a grandeza da Pátria! (Apoiadas; muito bem). 

Consintam os nobres Deputados que continue. Reforma do Con
selho de Estado, para constituí-lo meramente administrativo, tirando-
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lhe todo o caráter político; liberdade de ensino e seu aperíeiçoamen
to; máxima redução possível nos direitos de exportação; lei de terras 
que facilite a sua aquisição, respeitado o direito dos proprietários; 
redução de fretes e desenvolvimento dos meios de rápida comunica
ção, de acordo com um plano previamente' assentado; finalmente 
animar e promover a criação de estabelecimentos de crédito, que 
proporcionem ao comércio e especialmente à lavoura os recursos 
pecuniários de que carecem. 

Muito respeitosamente, e com toda a franqueza, declarei ao Im
perador que, homem de Partido, preso aos seus compromissos e 
não podendo bem servi-lo sem o apoio da maioria dos meus cor
religionários, não me era dado aceitar o Governo senão para executar 
este programa. Acrescentei que, não sendo possível iniciar simulta
neamente tantas medidas, e tendo ficado ressalvada, "por delibera
ção do Congresso, completa liberdade de ação ao membro do Par
tido, que fosse chamado a levá-las a efeito, quanto à preferência e 
oportunidade das reformas que devessem ser adotadas" pela minha 
parte julgava imprescindíveis e mais urgentes o alargamento do voto 
e autonomia das Províncias, concedendo-se ao Município Neutro 
Governo e representação próprios, como reclamavam sua população 
e riqueza. Em prol destas providências, daria todos os meus esforços, 
encaminhados também, em outra ordem de interesses, aos seguintes 
fins: elaboração dum código civil; conversão da dívida externa; amor
tização do papel-moeda; equilíbrio da receita pública com a despesa, 
pelo menos ordinária; fundação de estabelecimentos de emissão e 
crédito especialmente para fomentar o aumento da produção. 

Observei mais a Sua Majestade que, não podendo esperar a apro· 
vação de semelhante política de uma Câmara composta em grande 
maioria de adversários meus, me limitaria a pedir-lhe os meios de 
Governo, contando que as próximas eleições, a que presidiria a mais 
completa liberdade para todas as crenças, me trariam os elementos 
precisos, que a Nação não recusará a quem destarte se propuser a 
satisfazer suas mais fundas aspirações. 

Aprovando a marcha que assim pretendia seguir no Governo, se 
me fosse confiado, ordenou-me Sua Majestade que organizasse o 
Ministério, recomendando-me que o fizesse em breve tempo, pois a 
crise por demais se prolongava. 

Cabe-me declarar também à Câmara que, tendo aceitado a missão 
de que assim era incumbido, Sua Majestade perguntou-me se havia 
já pensado nos nomes dos companheiros que escolheria. Respondi 
que não cogitara ainda disso, mas podia de momento indicar os 
amigos cujo concurso acreditava não me seria negado. Declinei 1 O 
ou 12 e tenho a satisfação de afirmar que nenhum deles foi objeto 
de impugnação. Organizei o Ministério com alguns desses amigos 
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por inspiração própria, depois de ter ouvido vanos correligionários. 
Portanto, a organização é exclusivamente minha. Conservei plena 
liberdade de ação até o último momento. 

UM SR. DEPUTADO. O Sr. Rui Barbosa não está de acordo com 
essa história. 

0 SR. VISCONDE DE OURO PRETO (Presidente do Conselho). Se 
V. Ex\1 quiser fazer-me o obséquio de expor as razões em que se 
funda o Sr. Conselheiro Rui Barbosa para contestar a minha narra
tiva, muito prazer terei em responder-lhe. 

MEsMo SR. DEPUTADO. Ele há de encarregar-se. 
OuTRO SR. DEPUTADO. Já começou. 
0 SR. VISCONDE DE OURO PRETO {Presidente do Conselho). São 

balelas sem fundamento. A organização de 7 de junho é exclusiva· 
mente minha; eu a concebi, modifiquei, fiz e refiz na minha mente, 
até o momento de apresentá-la ao Imperador. A última e definitiva 
deliberação tomei-a no hotel, em Petrópolis, antes de dirigir-me ao 
Paço. Se carecesse aduzir provas das minhas asserções, eu poderia 
dá-las, invocando até o testemunho insuspeito de um honrado cava· 
lheiro, alheio aos partidos e às nossas lutas, políticas, mas meu 
particular amigo de muitos anos, o Sr. Conselheiro Pinho, uma das 
notabilidade.s do comércio desta Corte, a quem comuniquei o meu 
pensamento poucos minutos antes de ir dar contas ao Chefe de 
Estado de como desempenharia a missão de que me encarregara. 

O SR. TEODORO MACHADO e OUTROS SRs. DEPUTADO. V. Ex\1, 
não precisa de dar provas; basta-nos a sua palavra. 

0 SR. VISCONDE DE OURO PRETO {Presidente do Conselho). Se
guramente não preciso dar provas do que afirmo para o País que 
me conhece; mas quero dizer tudo à Câmara dos Srs. Deputados, 
porque lhe falo com o coração aberto. 

Sr. Presidente, tenho revelado como se organizou o Ministério 
a que presido e quais os fins a que se propõe. Não posso esperar, 
nem peço a confiança desta augusta Câmara, em que é predomi
nante o voto dos meus adversários; reclamo, apenas, os meios de 
Governo, que não me podem ser recusados, e, em circunstâncias 
idênticas, concederam os meus correligionários a um Gabinete Con
servador. É quanto tenho a comunicar à Câmara dos Srs. Deputados 
e termino aqui, protestando voltar à tribuna, se for necessário (Muito 
bem, muito bem)." 

Porta-voz do inconformismio dos CoNSERVADORES, caberia ao 
deputado maranhense Augusto Olímpio Gomes de Castro iniciar o 
bombardeio, em vigoroso discurso de que vale assinalar os seguintes 
tópicos: 

426 



"Com a incumbência de organizar o Gabinete da situação que se 
inaugura, deu a Coroa ao ilustre Visconde de Ouro Preto inequívoco 
testemunho do elevado conceito em que tem seus provados talentos 
e infatigável atividade. Acredito que é a gratidão o sentimento que 
ora domina o nobre Presidente do Conselho; mas por intensa que 
seja essa gratidão, acredito também que à perspicácia de S. Ex~ não 
terá escapado que os antigos moldes da política imperial não foram 
ainda desprezados e esquecidos (Apoiados da maioria). 

Nestas mutações do cenário político, sente-se apenas a ação do 
Altíssimo; não a ação audaciosa e franca, que ao gênio inspira o 
sentimento da própria superioridade, mas a ação latente e silenciosa, 
que espreita o momento e não perde circunstâncias; que não quer 
ser vista, mas sentida; que visa antes as vantagens, com que sonha, 
que a glória, que possa colher. 

Sr. Presidente, vê V. Ex~ este espetáculo: o Partido Conservador 
tem aqui grande maioria* (Apoiados); ele representa ainda a von
tade nacional (Numerosos apoiados); mas fez-se de modo que uma 
situação que surgia tão auspiciosa e que dispunha ainda de meios 
de Governo eficaz e enérgicos, desaparecesse e passasse o poder às 
mãos dos adversários! O Ministério demissionário, ouvimo-lo há 
pouco ao Sr. ex-Ministro do Império, pediu, tornou a pedir, instou, 
tornou a instar pela sua demissão. Não era ainda chegado o mo
mento oportuno; a situação podia ainda consolidar-se. Convinha 
condenar esse Ministério a arrastar durante longos dias uma existência 
impossível, dar tempo a que se acentuassem mais as divisões da 
maioria, e mais difícil se tornasse a concórdia; e quando pareceu 
favorável o ensejo para a mudança premeditada, procurou-se ainda 
encobrir o intento, com reiteradas tentativas de organizações conser
vadoras, votando-se, entretanto, a proposital esquecimento o ho
mem para o qual convergiam todas as vistas do Partido Conservador 
(Apoiados), que o próprio mérito e a posição eminente em que se 
achava, indicavam como a solução única possível; o homem, enfim, 
que, nesta época de tanta aflição e incertezas, seria um símbolo 
de paz, e levaria o conforto e a esperança às classes espoliadas e 
perseguidas, que, há muito, clamam pela devida reparação (Apoia
dos). Mas estávamos condenados; o bastão do comando passou, 
tinha de passar às mãos do ilustre Visconde de Ouro Preto. 

Em verdade não podia ser confiado a mãos mais hábeis. Homem 
de talento robusto, afeito ao trabalho, e dotado da precisa coragem 
para realizar o fim, que nos anunciou, de combater e esmagar o 
movimento republicano (Riso) ... 

* Num colégio de 125 membros, na verdade, havia 103 conservadores e 
apenas 22 liberi)is (Or~anizasões e Progri\mas Ministeriais, pág. 398). 
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O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO (Presidente do Conselho). Eu, 
senhor?! 

O SR. GoMES DE CASTRO. . . . ninguém melhor que o nobre Pre~ 
sidente do Conselho podia receber a confiança da Coroa (Apartes). 
Não sei si é ilusão de meus olhos; parece-me que vejo nos bancos 
ministeriais personagens distintíssimas, que não sei se são Ministros 
ou curiosos atraídos pela aparatosa encenação deste espetáculo; não 
me recordo de os ter visto nas bancadas da oposição liberal. 

O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO (Presidente do Conselho).· Ah! 
V. Ex\1 está esquecido. Recorra aos Anais da Câmara, e verá o nome 
do ilustre Ministro da Marinha, defendendo as idéias mais adiantadas 
(H á outros apartes) . 

O SR. GoMES DE CASTRO. Perdoe-me o honrado Presidente do 
Conselho, vejo entre os l\1inistros três distintos cidadãos, que não 
combatiam conosco, naquelas bancadas, ornadas com o que tem o 
Partido Liberal de mais notável pelo talento e pela dedicação (Muitos 
apoiados). E como revelou-nos aqui o Sr. Presidente do Conselho, 
esses três cidadãos S. Ex\1 não os levou daqui para Petrópolis, trou
xe-os de lá, pois segundo teve a gentileza de informar-nos, escreveu 
os seus nomes na lista ministerial sobre a mesa do hotel da cidade 
imperial ( Hilaridade). 

Sr. Presidente, conheço há muito o ilustre Almirante, a quem foi 
confiada a pasta da Marinha. E um bravo marinheiro (Muitos apoia
dos), sobre o convés de um navio arrosta a cólera do oceano e a 
fúria dos temporais, e não haverá passo difícil que ele não force, 
sem que se lhe mude a cor do rosto, sejam quais forem os obstáculos 
que lhe oponha o inimigo (Apoiados). Mas é diversa a cólera 
deste oceano, nem os temporais que sopram aqui são domados pelos 
mesmos meios. 

A bravura do ilustre Almirante ficará aqui inativa e sem préstimo. 
Acredita o nobre Presidente do Conselho que seja necessário confiar 
a um técnico a administração da Marinha? Tem S. Ex\1 em si mesmo 
a prova do contrário (Apoiados), porque, embora seu adversário, é 
com prazer que o reconheço, a Marinha brasileira nunca foi melhor 
administrada do que quando o foi por S. Ex\1 (Muitos apoiados)." 

E após outras considerações, concluía: 
"O nobre Presidente do Conselho deveria ter procurado outros 

Generais; acertaria melhor se desse o comando ao nobre Ministro 
da Justiça. Se fosse correligionário de S. Ex\1, seria esse o General 
do orador. Pelo tom belicoso por que se pronunciou o nobre Pre
sidente do Conselho, vê que S. Ex::l pretende conquistar os louros 
da vitória, e, quando estiver conquistado, ninguém, melhor que o 
nobre Ministro do Império, poderá entoar-lhe hinos em sua afinada 
lira; que saberá levar à posteridade os gloriosos feitos de S. Ex\1. O 
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nobre ex-deputado por Alagoas, disse um dia à Câmara que só havia 
dois meios de salvar a monarquia - por largas reformas ou pela 
resistência. S. Ex'f acrescentou que preferiria a resistência; não era 
preciso dizê-lo, porquanto o orador sabe que S. Ex'f é das resistên
cias. Mas disse ainda o nobre Ministro, para a resistência poder-se-á 
contar com o Exército? O nobre Ministro da Agricultura tem agora 
a seu lado um General, este que lhe responda. O Partido Liberal é 
farto de programas, é generoso em promessas; mas a época é muito 
séria para tudo ficar em promessas. Não sabe se o nobre Presidente 
do Conselho seguirá o melhor caminho; o que sabe, porém, é que 
o Governo está em boas mãos. Ê natural que tenha o apoio de seus 
correligionários, mas desconfia que andam por aí semeados alguns 
desgostos. O voto do orador é que todos os óbices desapareçam e 
que S. Ex'f vá por diante. E pede à Câmara que não se esqueça de 
que o nobre Presidente do Conselho prometeu garantir a liberdade 
do voto. Não quer tomar mais tempo à Câmara, e menos ao nobre 
Presidente do Conselho; S. Ex'f deve estar cansado; isto de organizar 
Gabinete custa muito hoje; é necessário subir a serra, descer, tornar 
a subir e tornar a descer. O nobre Presidente do Conselho pede lei 
de meios; o orador pensa que não é possível a coexistência do Ga
binete com a Câmara de maioria conservadora. Entende, pois, que 
deve ser apresentada uma moção de desconfiança, e, diante dela, é 
que S. Ex'f deve ir pedir a dissolução à Coroa e voltar à Câmara, 
e esta então fazer o que melhor entender. Ê assim que se tem pro
cedido; é assim que se procedeu no Ministério Dantas e no do Barão 
de Cotegipe." 

Firmadas as premissas, vma, compreensível, o corolário, o "grito 
de guerra" traduzido na seguinte moção: "A Câmara dos Deputados 
informada do programa do Gabinete, recusa-lhe a sua confiança. 
Paço da Câmara dos Deputados, 11 de junho de 1889. - GoMES 
DE CASTRO". 

Seria a vez, agora, do radicalismo liberal, pela voz do mineiro 
Cesário Alvim, que, de saída, recordava ':pequeno incidente de sua 
vida política, não para acumular paixões, mas para salvaguardar a 
grande responsabilidade que tem diante dos seus comprovincianos. 
Em 1888, teve de ver com mágoa que, depois de 20 anos de 
serviços ao seu Partido, por uma questão pessoal que não 
deseja renovar, era seu nome votado ao ostracismo político por dois 
grandes homens do Império, cujas pegadas ainda sente sobre os seus 
ombros, quando ajudou a conduzi-los às culminâncias da vida pú
blica. Se não fosse filho daquela província, a cuja generosidade tanto 
deve o orador, não se magoaria, porque encontrou corações tão leais, 
que tantas vezes sufragaram seu nome nas urnas, das quais sempre 
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saiu vitorioso, não teria a responsabilidade que, sempre crescente, 
o obriga a assumir a posição em que aí se acha. Depois do histórico 
que acaba de fazer vê-se que não podia ele aceitar outro programa 
para sua Província, que não fosse o da Federação, e, pois de outro 
modo, não podia ela apresentar-se. A sua posição é melindrosa; 
não vem propriamente combater a política do Ministério, mas sim 
justificar-se perante o País e principalmente à sua Província. Refere 
ao que se deu por ocasião de apresentar o seu manifesto de 28 de 
fevereiro, e tem orgulho em dizer, apesar da inferioridade de sua 
posição, viu o seu nome pela quinta vez apresentado em lista tríplice 
ao Imperador, e que depois disto nada mais tem a pedir a sua 
Província, a qual ainda uma vez confessa-se grato por tanta gentileza. 

Passa em seguida a ler o manifesto de 5 de janeiro deste ano, no 
qual dá a razão, por que se retirava da luta. Vai militar em campo 
mais adiantado, vai adiante de seus correligionários, deixa os seus 
antigos companheiros para consagrar-se à causa da democracia pura 
- a República. Já estava cansado de dizer à Província de Minas 
que a sua bandeira é a da Federação, como mostra lendo o seu últi
mo manifesto que a 21 de abril deste ano dirigiu-lhe. Eis o ponto 
em que o encontrou a organização do Gabinete 7 de junho. 

Não lhe é lícito entre outros motivos depositar confiança no atual 
Gabinete, porque este entendeu que devia enrolar a bandeira do 
Partido, que era a federação, e arvorar um estandarte que só pode 
ser empunhado pelos adversários. Ainda quando o organizador do 
Gabinete apresentasse um programa com idéias largas e adiantadas, 
o orador não podia depositar-lhe confiança. Acha tudo suspeito no 
País até a própria monarquia; todos os chefes conservadores tor
naram-se suspeitos e, para que essa suspeição fosse desviada do es
pírito público, só havia um meio e era que a primeira organização do 
Ministério liberal fosse a mais correta possível. O nobre Presidente 
do Conselho devia exigir do imperador que lhe desse plena liberdade 
na escolha dos companheiros do seu Gabinete apresentando à Coroa 
os nomes quando o Ministério estivesse definitivamente organizado. 

O que vemos nós? O Gabinete não poder formar-se com os mem
bros dessa Casa. Vê no Barão de Loreto um dos mais íntimos fa
miliares do paço imperial e que se acapacitará que, veador mais 
chegado às pessoas imperiais, há de se interpor quando chegar o 
momento, para tomar a parte do povo contra a do Trono. O nobre 
Presidente do Conselho diz que é preciso aniquilar, inutilizar a onda 
republicana, mas que para isso quer os meios brandos, dando liber
dade, garantia e respeito à opinião. Por pouco que o orador não se 
convenceu da sinceridade com que S. Exª' falava; porém, olhando 
para esquerda, a poucos passos de S. Exª' deparou com dois Generais 
que desceram na lista de Petrópolis causando surpresa a ambos, e 
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apela para a honra de S. Ex.as. Entende que o nobre Presidente do 
Conselho não tinha o direito de expor aqueles ilustres cidadãos sem 
previamente saber suas idéias e se aceitavam o poder, porque do con
trário S. Ex.as estariam como Generais fazendo serviço obrigatório. 
A missão deles não é dirigir os destinos do País, mas sim auxiliar a 
força pública, que é a chamada comissão do prego. De modo que 
dois Generais cobertos de serviços e condecorações fizeram-se guar
da-costas de uma política sagaz. 

Este Gabinete que vem em nome dos liberais oferecer à Nação, 
por parte da Coroa, o ramo de oliveira, não quis perder oportuni
dade, deixar de lado um só daqueles que mais de perto se achavam 
do Trono, e foi buscar até para chefe de polícia da Corte um ma
gistrado que descobriu as jóias roubadas à Coroa. Conta o episódio 
em que figuram o Chefe de Polícia e o seu ajudante de ordens, como 
cocheiro de barbas postiças, entrando na Detenção onde procediam 
a interrogatório jaco-sério, chegando a sua dedicação a ponto de ir 
pessoalmente a Petrópolis levar a caixinha das jóias a Sua Majestade 
a Imperatriz. 

Quando em conversa com os seus amigos manifestava-se acerca 
da gravidade da situação do País, que exigia reformas libérrimas 
para conter a onda republicana que tudo ameaçava avassalar, o nome 
que lhe acudiu aos lábios como capaz de opor séria barreira a esse 
movimento era o do velho estadista liberal, o Sr. Saraiva, e a quem 
tudo se daria. A crise que atravessa o País é na verdade tremenda, 
e só aquele ilustre Senador baiano poderia pronunciar a palavra de 
paz e de ordem, e a essa todos curvariam a cabeça, porque ninguém 
duvida da palavra daquele preclaro varão. Não basta prometer, é 
preciso ter diante da opinião o prestígio para ser-se acreditado. Para 
mostrar a sinceridade do nobre Presidente do Conselho, refere o que 
se deu por ocasião de anunciar-se um meeting nesta capital. A Tri
buna Liberal apressou-se em declarar que o Governo havia expedido 
ordens terminantes para que fossem respeitados todos os direitos, 
salvo caso de difamação. Passando a referir-se às nomeações feitas 
de Presidentes de Província, diz que para a sua foi escolhido um 
sacerdote, que embora venerável por todos os títulos, já conta a 
avançada idade de 80 anos. Diz que o programa apresentado no 
Congresso Liberal não foi aprovado senão por sugestões do nobre 
Presidente do Conselho. Conclui dizendo que tendo arvorado o es
tandarte da Federação e não devendo voltar à sua Província com 
outro programa senão aquele, sem O qual o País corre grande pe
rigo, entende de seu dever passar a fronteira da monarquia e abraçar 
a causa republicana, sinceramente, abnegadamente, que será a causa 
de todo o País." 

O ponto alto da onda contestatória, porém, seria o pronuncia
mento do Deputado potiguar, Padre João Manuel, jogando no ple-
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nano a carga de investida sem precedentes nos anais da Casa!. "Os 
últimos acontecimentos que se têm dado no País", acentuava, "são 
para causar a mais séria impressão no espírito público. Tudo está 
convulsionado, tudo é confusão e anarquia, tudo está num caos 
medonho em que se debate a monarquia moribunda; os aparelhos 
deste velho sistema de Governo estão gastos e aniquilados. O senado 
tem tudo pervertido, o poder irresponsável absorveu em si todos os 
mais poderes, inutilizou os Partidos, inutilizou os homens, mostrando 
a sua força nessas espadas que acompanham o governo. Analisa o 
pedido de demissão do Gabinete 1 O de março, a insistência que fez 
o Conselheiro João Alfredo paTa retirar-se do poder e o modo por 
que a Coroa acolhia essas solicitações. 

Não era uma crueldade revoltante conservar esse Gabinete por 
tantos dias atado ao poste da difamação e da calúnia. . . Em tudo 
isto há mistificação e grande perversidade. Mistificado foi o ex
Presidente do Conselho que devia conhecer o grande artista. Misti
ficado foi o Sr. Conselheiro Correia que viu-se entre a espada e a 
parede; mistificado foi o nobre Visconde do Cruzeiro e o honrado 
Sr. Visconde de Vieira da Silva. Mistificado foi o Sr. Saraiva que 
acreditou que a Coroa aceitaria o seu programa; mistificado foi ainda 
o Visconde de Ouro Preto, que, acreditando levar uma lista dos nomes 
de membros de seu Partido, voltou com a lista arranjada a capricho 
da camarilha imperial. Todos foram mistificados, até a própria Coroa 
que acreditou ter achado um homem para levar a cabo a obra da 
sua perfídia. 

Diante desta desorganização dos Partidos, das Instituições, não 
há espírito, por mais indiferente, que se não entristeça; basta a or
ganização do atual Gabinete para corroborar a sua tese. O Ministério 
7 de junho não é Governo da Nação, porque vem atentar contra 
ela, porque nutre em seu bojo um pensamento sinistro. Dissolve-se 
a situação conservadora e chama-se para o poder o partido liberal, 
tendo aquela uma enorme maioria no parlamento! O nobre Presidente 
do Conselho está satisfeito; supõe-se um triunfador. Como se engana! 
Sua vitória é de Pirro, pela escada que subiu há de rolar na praça 
pública coberto de maldições." 

E concluía, desafiador: "O aparato belicoso com que o Governo 
procura aterrar o espírito nacional, é desnecessário, porque a Re
pública não quer brigar. A revolução é outra; a revolução pacífica, 
operada pela centelha do patriotismo, incendiando todos os espíritos 
e abrasando todos os corações brasileiros; revolução que terá o 
mesmo resultado benéfico que teve o da abolição do elemento servil. 
O emprego da força, da violência e da compressão só poderão fazer 
vítimas aumentando consideravelmente o número dos agitadores. Cada 
brasileiro se imporá como dever sagrado defender a sua idéia, agi-
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tando a op1mao pública, falando à alma nacional, despertando-lhe 
todos os sentimentos, excitando-lhe todos os estímulos, movendo-lhe 
todas as fibras patrióticas, concorrendo para a grandeza e felicidade 
deste País que há de elevar-se como um gigante, impondo-se à ad
miração e respeito das nações mais civilizadas, bafejado pelas auras 
puras da democracia. 

Não se iluda o nobre Presidente do Conselho. Abolida a escravi
dão, que nos envergonhava, é preciso abolir o poder que nos oprime 
e esmaga, esterilizando todas as fontes de riqueza, estacando todas as 
forças vivas da nação. Uma coisa é conseqüência natural da outra. 
Não tardará muito que os brasileiros jubilosos saúdem com entusiasmo 
o alvorecer da aurora brilhante da regeneração política e social. Não 
tardará muito que neste va&tíssimo território, no meio das ruínas das 
instituições que se desmoronam, se faça ouvir uma voz nascida 
espontânea do coração do povo brasileiro, repercutindo em todos os 
ângulos deste grande País, penetrando mesmo no seio das florestas 
virgens, bradando enérgica, patriótica e unanimemente: abaixo a mo
narquia e viva a República (Muito bem; muito bem. Apoiados e não
apoiados. Aplausos prolongados nas galerias e no recinto). 

Ante o "escândalo" provocado pela oração incendiária do repre
sentante norte-rio-grandense, o Presidente do Conselho - erguendo-se 
"impetuosamente e com energia", segundo registra a resenha dos 
trabalhos - contra-atacava: 

Viva a República, não! (Aplausos prolongados no recinto e nas 
galerias). Não e não; pois é sob a monarquia que temos obtido a 
liberdade, que outros países nos invejam e pudemos mantê-la em 
amplitude suficiente para satisfazer às aspirações do povo mais brioso! 
(Continuam os aplausos). 

Viva a monarquia! forma de Governo que a imensa maioria da 
nação abraça e a única que pode fazer sua felicidade e a sua gran
deza! (Entusiásticos aplausos da Câmara e das galerias abafam por 
momentos a voz do orador). Sim! Viva a monarquia brasileira, tão 
democrática, tão abnegada, tão patriótica, que seria a primeira a 
conformar-se com os votos da nação e a não lhe opor o menor 
obstáculo, se ela, pelos seus órgãos competentes, manifestasse o de
sejo de mudar de instituições! (Muito bem, m~âto bem. Grandes de
monstrações de adesão). 

Lavrando assim o meu protesto em nome das minhas convicções, 
em nome da lei e dos sentimentos da generalidade dos meus com
patriotas, contra as palavras com que terminou o seu discurso o 
orador precedente, e que jamais deveriam ter soado neste recinto 
(Apoiados), eu vou, senhores, tomar em consideração os pontos 
capitais dos discursos que acabamos de ouvir. Os debates desta na-
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tureza devem ser rápidos e incisivos. O momento, como bem pon
derou o nobre deputado pelo Maranhão, é grave e solene; cumpre 
antes obrar do que falar. O Ministério, disse-se, compõe-se de áulicos. 
Mas quem é o áulico? Será o Ministro da Guerra? S. Ex\l já havia 
ganho todos os seus postos, todas as condecorações que lhe adornam 
o peito, expondo sua vida em prol da honra e do serviço da Pátria, 
nos campos de batalha ou nos pântanos pestilentos das fronteiras 
setentrionais do Império; tinha administrado brilhantemente várias 
províncias, quando entrou para o Paço. É um dos Generais mais ilus
tres do Exército; não foi o Paço que lhe deu merecimento, foi o 
seu merecimento que para lá o chamou (Apoiados). 

Será o nobre Ministro da Marinha? É a primeira vez que se for
mula contra S. Ex\l semelhante argüição, se é que tal nome merece 
a pretendida suspeição. Todos aqueles que já tiveram assento nesta 
Casa sabem quais são os princípios políticos do meu ilustre colega; 
quanto aos jovens Deputados, procurem nos anais desta Câmara as 
idéias do liberalismo mais adiantado e encontrá-las-ão firmadas pela 
iniciativa, pela assinatura ou pelo voto do bravo marinheiro. Mas, 
o áulico será o nobre Ministro do Império?! S. Ex1l é o Presidente 
desta Câmara, quando nela predominava o elemento liberal, é o com
panheiro de Ministério do Sr. Conselheiro Saraiva, a quem não se 
acusará de cortesanismo, é o Presidente de várias Províncias, em 
cuja administração deixou vestígios luminosos, é aquele a quem foram 
confiados os destinos de Pernambuco em uma época difícil, com 
anuência da Câmara, que mais tarde lhe consagrou unanimemente 
moção de louvor; é o professor laureado, o literato distinto, o ho
mem de Estado, que se sobrelevaria em qualquer país do mundo 
(Apoiados). Se a monarquia brasileira tem como cortesão homens 
desta ordem, é a melhor das monarquias, porque os oficiais da sua 
casa não são meros medalhões, cobertos de bordados; sim, servidores 
distintos do País (Apoiados; muito bem). 

Acaso, o áulico será o presidente do Conselho? Senhores, eu não 
careço defender-me a esse respeito (Apoiados); o País conhece-me. 

Se me resolvi a aceitar honras do Paço, foi somente quando acei
tá-Ias era motivo para incorrer na censura e odiosidade de certos 
indivíduos. Títulos de nobreza já eu os possuía, e os meus forais 
estavam registrados em arquivos superiores aos de todas as mordo
mias régias! Esses arquivos são os anais parlamentares de uma e 
outra casa eletivas, os volumes da legislação do Império, que en~ 
cerram frutos do meu trabalho (muitos apoiados, muito bem, muito 
bem), os jornais que tenho redigido, os livros que tenho publicado. 
Não são ainda esses os melhores de que me posso ufanar. Porém, 
sim, a moralidade do meu lar, e a educação que dei a meus filhos, 
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que hão de elevar o nome humilde, que herdei de meus honrados 
pais! (Muitos apoiados, muito bem, muito bem). 

O SR. CoELHo RODRIGUES. Mas mudou de nome. 
O SR. VrscoNDE DE OuRo PRETO (Presidente do Conselho). Mudei, 

é certo, mas primeiro porque seria um ato de fraqueza rejeitar um 
título, quando me foi novamente oferecido, e também porque, graças 
a Deus, transmitia esse nome a um filho, que pode levantá-lo! (Apoia
dos, muito bem, muito bem). 

Disse-se ainda, que o Ministério é antiparlamentar. Mas porque 
antiparlamentar?. . . Por não se compor exclusivamente de membros 
das duas casas eletivas? Efetivamente, é princípio aceito do sistema 
representativo que os Ministros devem sair do Parlamento. Esse prin
cípio não é absoluto; sofre exceções; aplica-se em condições normais. 
Suponha-se a hipótese de mudança de política, quando a oposição 
conta nas Câmaras cinco a seis membros. Como, neste caso, organizar 
Ministério, só com os cidadãos que a ela pertençam? 

Eu, Sr. Presidente, não podia contar nesta casa senão com pe
queno número de correligionários, e, portanto, era do meu interesse 
não reduzi-lo ainda mais, escolhendo dentre eles a maior parte dos 
meus colegas. Demais, a Câmara está representada no Gabinete por 
dois dos seus dignos membros, número igual aos dos Senadores que 
dele fazem parte, acrescendo que não fiz mais do que outros fizeram 
antes de mim, chamando para meus companheiros cidadãos estra
nhos ao Parlamento, sem que por isso merecessem qualquer censura. 
O General Polidoro, e mais tarde o Brigadeiro Manuel de Melo, o 
Brigadeiro Mariano de Matos, o Visconde Beaurepaire Rohan e o 
General Caldwell em 1860, 1861, 1864 e 1870, foram Ministros 
com Caxias, Olinda, Zacarias, Furtado e São Vicente, todos de ilus
tre memória, sem que pertencessem a qualquer das Casas do Parla
mento e ninguém condenou esse fato. Na penúltima ascensão con
servadora, Alencar e Antão não eram Deputados, nem Senadores, e 
entraram para o Gabinete do honrado Visconde de Itaboraí, sem 
reparo, antes com aplauso de muitos dos nobres Deputados, que hoje 
me argúem porque imitei o precedente! Na penúltima situação liberal, 
o primeiro Ministério contou nada menos de três distintos cavalheiros, 
que não estavam investidos do mandato popular. 

Outros fatos poderia eu citar, Sr. Presidente, do nosso e de Países 
estrangeiros, onde o sistema parlamentar vigora em toda a sua pleni
tude, para apoiar o meu procedimento. Entre esses, lembrarei que, 
ainda recentemente, o emérito financeiro Goschen fez parte do Ga
binete britânico, embcra não pertencesse nem à Câmara dos Comuns, 
nem à dos Pares, e toda a Inglaterra viu-o com o miaior prazer 
ocupando alto posto na administração do Estado. 
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O Ministério deixará de ser parlamentar se nas próximas eleições, 
a que deverão apresentar-se os seus membros, que não são Deputados 
nem Senadores, forem derrotados e não se retirarem. Esta acusação 
é, portanto, sem importância e banal. 

Viu-se, na entrada de dois militares também um erro, senão uma 
ameaça, mas, ao passo que assim se pronunciavam, os nobres De
putados incorreram na mais flagrante incoerência, porque se esses 
Ministros são dignos dos louvores, que aliás tão merecidamente 
S. Ex.as lhes teceram, claro é que não se prestarão a ser instrumentos 
de uma política antipatriótica, ou de fins inconfessáveis. Mas por 
que estranhar a nomeação de militares? Pois, então, para a ilustrada 
maioria desta Casa, ou para os nobres Deputados, que se declararam 
republicanos, motivo é de suspeição pertencer à oficialidade do Exér
cito ou da Armada? (Apoiados). Há, porventura, algum privilégio 
que proíba escolher Ministros de outras classes, que não sejam as 
dos bacharéis em direito, dos doutores em Medicina, dos banqueiros, 
ou dos padres? ... (Apoiados). 

Eu tinha de prover as pastas da Marinha e da Guerra e era natural 
que para isso me lembrasse antes de um chefe de Esquadra ou de 
um Marechal de Campo, do que de um sacerdote, embora ardente 
como o ilustre Deputado, que acabou de falar (Riso). 

Por via de regra, os Ministros denominados casacas, quando, nas 
pastas militares, querem envolver-se nas especialidades, consultam os 
entendidos. Ora, se eles são excelentes auxiliares como órgãos de 
consulta, melhor será dar-lhes autoridade própria, porque delibera
ção por si, sem necessidade dos conselhos de quem saiba do seu 
ofício (Apoiados). Sempre foi de minha opinião que devemos ter 
Marinha e Exército modestos, compatíveis com os nossos recursos, 
porém tão perfeitamente organizados quanto seja possível, e por essa 
razão confiei as respectivas pastas a dois oficiais Generais, ornamen
tos das nobres corporações de que são membros (Apoiados). 

É singular, senhores! Antes da organização do Ministério de 7 
de junho, clamavam todos contra a exclusão dos militares dos cargos 
de Ministros de Estado. Chamo-os a prestar serviços neste alto posto, 
e sou censurado. Há sinceridade nisto? 

Já que aludi ao nobre Deputado pelo Rio Grande do Norte, no
tarei que S. Ex~ qualificou os meus colegas, ora de caretas, ora de 
carrancas, dirigindo-lhes outras quejandas amabilidades. Nada mais 
fácil de que retaliar de modo pungente; mas não o farei, não res
ponderei a isso, porque as discussões nesta Casa devem manter-se 
sempre em termos elevados, mormente quando se travam entre re
presentantes de dois poderes, como são o Ministério e a Câmara dos 
Srs. Deputados. 
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Sr. Presidente, foi por vezes invocada a grande e incontestada 
autoridade do Sr. Saraiva. Pois bem, peço licença para ler a carta 
de congratulações que S. Ex:;t dirigiu ao Sr. Ministro da Marinha e 
que o meu nobre colega me conúou há poucos momentos, autori
zando-me a servir-me dela. 

O Sr. Saraiva diz entre outras coisas: "Muito bem fez o Sr. Ouro 
Preto dando a militares as pastas militares. Estou seguro de que 
V. Ex:;t fortificará a organização da nossa Marinha de Guerra, fa
zendo economias, e por isso deve contar com todo o sincero apoio 
de quem é de V. Ex:;t admirador e amigo ... " 

Chamei, repito, militares para o Gabinete, porque desejo ver a 
Marinha e o Exército em condições regulares. Não ameaço, nem 
quero ameaçar ninguém; o que pretendo é doutrinar e convencer. 

O nobre Deputado pelo Rio Grande do Norte disse que a atual 
mudança de política não pode explicar-se decentemente, porque o 
Partido Conservador tem grande maioria na Câmara dos Deputados. 
Mas, em 1868 e 1885 o Partido Liberal dispunha de avultada maio
ria na mesma Câmara e foi apeado do poder. O nobre deputado 
então aplaudiu-o, porque aproveitava a seus amigos. É preciso ser 
coerente quando se quer mostrar tanto rigor, como S. Ex:;t acaba de 
revelar. 

UM SR. DEPUTADO. O nobre Deputado não falou em nome da 
maioria, falou por conta própria. 

O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO (Presidente do Conselho). Sr. 
Presidente, vi com estranheza qualificar-se de um modo inconveniente, 
altamente injusto e desrespeitoso, o procedimento da Coroa nos re
centes sucessos políticos. Acredito mesmo que o regimento da Casa 
não o permitia (Apoiados da maioria e principalmente da deputação 
do Rio de Janeiro). O procedimento da Coroa foi corretíssimo. Se 
recusou por vezes a demissão pedida pelo Ministério de 1 O de março 
foi porque aguardava que os fatos se pronunciassem de modo ine
quívoco. Logo que a maioria se manifestou impotente para auxiliar 
o Governo na sua missão, negou-lhe a dissolução da Câmara, anuindo 
ao voto quase unânime do Conselho de Estado, que pôs em relevo 
os erros do Gabinete. E o que fez depois disto? Chamou um esta
dista conservador, o Sr. Senador Correia, para organizar novo go
verno; S. Ex:;t não o quis por motivos pessoais. Chamou segundo, o 
Sr. Visconde do Cruzeiro, e S. Ex:;t declinou também; chamou tercei
ro, o Sr. Visconde de Vieira da Silva, que, depois de esforços ex
traordinários, foi obrigado a confessar que não era possível formar 
Gabinete viável, unindo as duas facções do seu Partido. O Sr. Vis
conde de Vieira da Silva, como comunicou hoje ao Senado, não 
indicou nenhum outro correligionário seu que pudesse ser mais feliz. 
A Nação não podia ficar sem Governo. O Imperador apelou para 
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outro Partido; o seu procedimento foi perfeitamente constitucional 
e nem podia ser outro. 

E como me refiro a esse fato, Sr. Presidente, direi que é uma 
razão mais para acreditar que a maioria não me negará meios de 
Governo. Nós, os liberais, não amamos o poder; aceitamo-lo no 
desempenho de um dever cívico, como sacrifício em bem do País. 
A cadeira em que me sento é de espinhos e, por isso, enganou-se 
o nobre Deputado pelo Maranhão, quando disse que o sentimento 
dominante em minha alma neste momento é a gratidão. Creia S. Ex~: 
o sentimento único que me domina é o temor pela grande responsa
bilidade que assumi, não porque me falte o apoio da maioria dos 
meus correligionários, visto que com eles posso contar e estou no 
mais perfeito acordo. Arreceio-me da própria incapacidade (Muitos 
não-apoiados). 

Sr. Presidente, alegou-se que a combinação ministerial foi diversa 
da que se ajustara e combinara. Combinação ajustada? Mas com 
quem? Eu não chamei colaboradores para a missão de que me en
carreguei. Desempenhei-a por mim só, já o disse e repito! 

Ouvi, é verdade, alguns amigos, pedi-lhes conselho; mas reservei
me até a última hora o direito de resolver o que julgasse mais con
veniente, acerca dos companheiros que devia tomar, para sair-me 
bem de tão melindroso passo. Observou-se também que a organização 
publicada divergia da que se propalara. O que prova isso, porém, 
senão que a propalada era inexata, e que se iludiram os que acre
ditaram devassar as minhas intenções? . . . E quando aconteceu já 
neste País que os Ministérios antecipadamente publicados fossem 
efetivamente os nomeados? 

Pois não há até quem se entregue ao inocente passatempo de 
imaginar Gabinetes, mais ou menos verossímeis, e de publicá-los à 
sua custa, para ter ocasião de dizer fui lembrado? (Riso). Pois já 
não me imputaram até discurso de apresentação e programa? Por
tanto, é absolutamente falso que eu levasse a Petrópolis um Minis
tério, como se disse, e voltasse com outro. Voltei do Paço com o 
que levei combinado na minha mente, depois de refletir e ponderar, 
depois de modificá-lo e refazê-lo comigo mesmo, em vista das cir
cunstâncias e conveniências, que me iam acudindo ao espírito. 

Alegou-se ainda, que não foram previamente consultados os no
bres Ministros da Guerra e da Marinha. f: exato. Mas também não 
o foram os nobres Ministros da Justiça, do Império e da Agricultura. 
Eu apenas lhes disse V. Ex.as serão Ministros comigo. E sabe a Câ
mara por que não os consultei previamente? Pela razão óbvia de 
que de antemão sabia que nenhum deles se excusaria de prestar-me 
sua coadjuvação, como não se excusará, posso afirmá-lo com ufania, 
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nenhum dos meus correligionários de certa ordem, porque, torno a 
dizê-lo, estou com eles na mais perfeita harmonia (Apoiados). 

Acusam-me ainda, Sr. Presidente, de não ter apresentado ao Im
perador um programa de federação das províncias, ao qual se con
jectura ter sua majestade anuído, na conferência com o Sr. Saraiva. 
Já informei à Câmara de que ignorava completamente o que se 
passou entre o chefe do Estado e o nobre Senador pela Bahia, pois 
que não nos encontramos. Devo acrescentar que não há muitas horas, 
S. Ex;;t declarou ao Senado, que não falara à Sua Majestade em fe
deração, donde se vê que tais conjecturas não têm fundamento. 

Entretanto, dado mesmo que fossem exatas, eu não podia guiar
me por elas, e ainda menos propor-me a executar aquilo que o meu 
Partido não aprovara. O programa do Partido, a que estou ligado, 
e que me comprometi a levar a efeito, não é a federação, mas a plena 
liberdade e autonomia dos municípios e Províncias, sem enfraqueci
mento da união e da integridade do Império (Apoiados). 

Não me era lícito, afastar-me daquilo, que a maioria dos meus 
correligionários aceitara, para preferir um, voto em separado, que 
apenas reuniu poucas adesões no Congresso Liberal. Se assim proce
desse, faltaria a compromissos solenemente contraídos. 

O nobre Deputado pelo Maranhão anunciou uma moção de con
fiança. Esta moção é uma inutilidade. Ela virá provar um fato, que 
o Ministério conhece e ninguém contesta, isto é, que não tem maioria 
nesta casa. Entretanto eu a aceito. Para responder, porém, à inter
pelação de S. Ex;;t preciso de um esclarecimento, que espero da gen
tileza dos meus adversários. Que preferem S. Ex.as conceder-me: 
uma simples prorrogativa ou um orçamento regular? 

ALGUNS SRs. DEPUTADOS. O governo diga o que quer? 
O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO (Presidente do Conselho). O 

Governo não pode ter vontade nesta Casa, onde os seus amigos se 
acham em tão insignificante minoria. Aceitará o que lhe quiserem 
dar. Renova, pois, a pergunta: o que me querem conceder? Esta 
questão não é indiferente, senão séria. Um dos meus primeiros cui
dados foi pedir aos meus colegas que verificassem o estado de cada 
uma das verbas dos respectivos orçamentos. Ao entrar nesta casa, 
recebi do nobre Ministro da Guerra a demonstração relativa à sua 
pasta. Interessa à Câmara saber o que ela contém? Algumas verbas 
estão quase esgotadas e achamo-nos ainda no princípio do sexto 
mês do exercício; conseguintemente, hão de faltar recursos antes do 
seu encerramento. Em outros Ministérios, segundo estou informado, 
dá-se o mesmo caso ou pior; a consignação para algumas despesas 
foi já consumida. :É indispensável providenciar a este respeito. 

O SR. CosTA PEREIRA. Eu por mim dou orçamento. 
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O SR. VISCONDE DE OuRo PRETO (Presidente do Conselho). Com 
V. Ex~ sempre dar-me-ei perfeitamente bem; mas V. Ex~ não é a 
maioria. Aceito a moção; é intolerável a situação dum Governo diante 
de uma maioria hostil. Cumpre decidir o conflito. Não é mesmo 
digno da maioria e do Governo disputarem entre si mais alguns dias 
de vida (Muitos apoiados). Ou o Governo ou a Câmara (Apoiados). 
Qual será a solução deste conflito, como me perguntou o nobre 
Deputado, eu não sei dizê-lo; mas tão-somente que vou sujeitá-lo à 
apreciação do poder competente, o qual resolverá em sua sabedoria. 
Portanto, não percamos tempo precioso; à obra, senhores, à obra!" 

Proclamando-se "monarquista firme como um rochedo", Joaquim 
N abuco, encerrando os debates, apontava o erro suicida do Gabinete, 
- o descaso pela idéia, salvadora, da FEDERAÇÃO - de ressaltar o 
cunho divinatório do apelo patético a Ouro Preto. 

"Sentia-se obrigado a tomar a palavra pela responsabilidade que 
lhe incumbe de iniciador da idéia federativa, desde que o Sr. Presi
dente do Conselho rasgou com as suas primeiras palavras a bandeira 
federal. 

(Contestações do Sr. Presidente do Conselho que declara que s6 
disse que não executaria senão o programa do Congresso Liberal.) 

O orador contesta que esse programa seja o programa da maioria 
do Partido. Afirma que Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco são 
francamente federalistas. A bancada liberal subscreveu duas vezes 
em 1885 e 1888, o seu projeto de monarquia federativa. Se há uma 
parte do Partido Liberal que quer e outra que não quer a federação 
então há dois partidos liberais. Depois das explicações dadas hoje no 
Senado pelo Sr. Saraiva, o orador acha mal escolhido pelo nobre 
Deputado por Minas Gerais, o Sr. Cesário Alvim, o momento para 
passar para a República. Por aquelas declarações se vê que o Impera
dor aderiu à eletividade dos Presidentes de Província, e que é a essên
cia mesma da autonomia provincial. Como é que o Partido Liberal po
de agora colocar-se como um corpo opaco entre o trono e a indepen
dência das Províncias? Como pode ele rasgar o que é desde já tes
tamento político do Reinado? A lista provincial para a escolha dos 
Presidente é uma combinação híbrida que transporta, de fato, a 
eleição das urnas provinciais para as intrigas da Corte. É estranho 
que se pense nesta inovação quando se conhece a história das listas 
senatoriais. 

O orador contesta que o Congresso Liberal representasse o Par
tido. Os votos em política não se contam, pesam-se. O do Sr. Sa
raiva vale por certo o de muitos delegados. A bandeira federal 
passou das mãos do orador para as do Sr. Rui Barbosa. Pela atitude 
que julgou dever tomar depois de 13 de maio, o orador perdeu a 
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confiança de elementos de opinião que sempre o escutaram. Infeliz
mente Rui Barbosa, que está representando o papel de Evaristo, é 
no fundo republicano e o orador é monarquista. Isto o impede de 
acompanhar a seu ilustre amigo na campanha que ele está dando 
pela Federação com ou sem a monarquia. Para o orador a posição 
é de grande dificuldade por se ter de tornar a idéia federal a arma 
de combate dos republicanos desde que o Partido Liberal a repele. 
Em tais condições o orador não crê que se apresente novamente ao 
eleitorado do Recife; não quer fazer a República e sem o Partido 
Liberal é impossível fazer a Monarquia Federativa. Monarquista, o 
orador continuará a ser firme como um rochedo. O grosso das forças 
republicanas vem do descontentamento causado pela abolição. Foram 
as leis de 28 de setembro em 1871 e de 13 de maio em 1888 que 
fizeram surgir do solo as legiões que hoje avançam contra a Mo
narquia. 

Com semelhante origem o orador não crê em uma República 
popular. Foi Tocqueville que disse; que as origens de um povo afe
tam toda a sua história. Assim as dos movimentos. E possível que 
a Nação tenha concebido a idéia repúblicana a 13 de maio. Isso é 
porém, uma razão para não forçar o parto prematuro. E preciso 
respeitar o período necessário a toda gestação viável. Perguntando 
uma vez quando devia começar a educação da criança, respondeu um 
pensador americano, que com amor, antes dela nascer. Isto quer 
dizer que uma instituição não se pode preparar num dia, quando 
são precisas quatro gerações para o preparo moral dos cidadãos que 
as devem praticar. 

O orador diz que os republicanos devem refletir pensando nestes 
dois fatos: em José Bonifácio tornado restaurador depois do 7 de 
abril, e o Partido Liberal forçado em 1840 a procurar refúgio contra 
a oligarquia na maioridade do Imperador. Se a República vier, estes 
gritos no recinto do Parlamento entre facções rivais de - viva a 
República, viva a Monarquia - parecem indicar que nos estamos 
aproximando, por uma gravitação irresistível, da hora da substituição, 
o orador esperará no seu posto que volte. para ele a opinião enga
nada e desiludida. Os povos não corrigem a lei de sua própria gra
vitação. Ao orador sobra consciência de que está com o povo defen
dendo a Monarquia porque não há na República lugar para os anal
fabetos, para os pequenos, para os pobres. Neste sentido o Partido 
Republicano é tanto um partido de classe como os dois Partidos 
monárquicos. 

Há uma razão para ainda não ter chegado a hora da República, 
é que ainda não temos povo, e as oligarquias republicanas, em toda 
a América, têm mostrado ser um terrível impedimento à aparição 
política e social do povo. Mas a monarquia que o orador julga be-
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néfica e popular, não se pode sustentar com baionetas ou favoritis
mo, e só pode existir por meio de reformas nacionais, como foi a 
abolição. A federação teria o mesmo caráter, o orador, porém, in
felizmente, vê, com surpresa, que o Partido Liberal faz renúncia deJa, 
no momento em que o Imperador a aceita. É uma grave responsa
bilidade para o Sr. Presidente do Conselho, colocado de fato, na 
ditadura do Partido Liberal (Contestações do Sr. Presidente do Con
selho). Os partidos entre nós abdicam nos seus chefes, nós somos 
um povo latino que estimamos ter alguém que pense e proceda por 
nós. A monarquia pode depender da direção que lhe der este Mi
nistério. O orador faz votos para que ele não seja uma estrada-de
ferro para um vulcão como a do Vesúvio. Mas não vê como a mo
narquia poderia resistir à agitação republicana, se esta dobrasse a 
sua força com a força quase explosiva da ansiedade das Províncias 
por sua autonomia. A reação sendo impossível, é preciso apro
veitar as concessões. O orador vota pelo programa do Sr. Rui e 
hoje do Sr. Saraiva. Não quer, porém, dividir o Partido Liberal sem 
esperança de obter a Federação, tanto mais quanto, mesmo unido, 
ele precisaria de outros elementos para realizar idéia de modo com
pleto e nacional. É uma obra para todos os monarquistas sinceros. 
Feito este protesto deixa a questão nas mãos do Sr. Presidente do 
Conselho. S. Exl!- disse que sabe bem o que quer, o orador estima 
que S. Exl!- saiba o que quer o Partido Liberal e o País. Dadas certas 
circunstâncias, e intervindo a ação do imprevisto não seria impossível 
que a Monarquia se visse condenada por elementos de opinião que 
ainda derem a ela. O orador tem grande responsabilidade no asar 
que a instituição está correndo, mas tem firme convicção de que a 
abolição deu a força popular à Monarquia e que a Federação, aceita 
com a mesma sinceridade, garantiria sua estabilidade. Simulações de 
autonomia, porém, em nada aproveitam. E tais circunstâncias o hon
rado Presidente do Conselho deve inspirar-se no seu patriotismo 
para que o seu Ministério não possa ser .em caso algum último o da 
monarquia." 
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CERTIDÃO DE BATISMO 
DO VISCONDE DE OURO PRETO 

CERTIFICO que procedendo a exame nos livros de batizados desta 
freguesia, no livro 7 a folhas 16, deparei com o assento seguinte: 
Aos vinte de março de mil oitocentos e trinta e seis nesta matriz de 
Nossa Senhora do Pilar desta Imperial Cidade do Ouro Preto batizei 
e pus os santos óleos a Manso inocente, nascido a vinte e um do 
mês passado, filho legítimo de João Antônio Manso e de sua mu
lher d~ Maria Madalena de Figueiredo: foram padrinhos o major 
José Batista de Figueiredo, solteiro, e o tenente Narciso Tavares 
Coimbra, casado, todos desta freguesia, de que, para constar, faço 
este assento, que assino. O vigário encomendado. 

FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA 

Nenhuma outra coisa mais consta do referido assento, cuja ver
dade garanto in fide parochi. Imperial Cidade do Ouro Preto 5 de 
fevereiro de 1877. O vigário. 

JOAQUIM JosÉ DE SANT'ANA 

Reconheço a firma supra ser verdadeira pelo pleno conhecimento 
que tenho da mesma, do que dou fé. Ouro Preto, 6 de fevereiro de 
18 77. Em testemunho da verdade, o terceiro tabelião 

AGOSTINHO JOSÉ DOS SANTO~ 
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A "ROCHA TARPÉIA": 15 DE NOVEMBRO 

APROVADA, por maioria esmagadora, a moção Gomes de Castro, po
sitivava-se o dilema realisticamente enfatizado por Ouro Preto: "Ou o 
GoVERNo, ou A CÂMARA". E, impossível a "coexistência pacífica", 
viria o desfecho compreensível, o Decreto 10.251, de 15 de junho, 
dissolvendo a Casa temporária e convocando, para 31 de agosto, 
eleições para o novo Colégio Legislativo, que deveria reunir-se a 20 
de novembro, faturando o Gabinete êxito dos mais expressivos -
130 deputados Liberais contra 7 Conservadores e 2 Republicanos, 
a confirmar a tese de N abuco, de que "o povo não estava com a 
República". 

Apesar da cisão da família liberal, o Presidente do Conselho, apoia
do no tripé Rio Grande do Sul (Silveira Martins), Minas (ele pró
prio) e Bahia (Dantas) - se mostrava seguro, em solidez de gra
nito, e jogando na liça o peso de sua energia e capacidade notórias 
c comprovadas, iniciava, durante o recesso parlamentar, a execução 
do largo programa traçado, possível de resumir no plano de garantir 
a Monarquia e "anular a República" à base de corajosas "reformas 
liberais", o que alarmou os arraiais republicanos, ante a convicção 
de que ou apressavam a reação antitrono ou o pulso firme do mi
neiro de fibra rija lhes neutralizaria os esforços subversivos. 

Quantitativamente inexpressivos, os propagandistas do "barrete 
frígio" deveriam perceber que somente teriam alguma chance favo
rável se contassem com o respaldo das baionetas e, daí, a tática 
eficiente de explorar a insatisfação dos quartéis, reacendendo a cha
ma da perigosa "questão militar" e, preparado o terreno, os líderes 
da agitação se animaram à cartada decisiva, com a afoiteza da amea
ça de Quintino Bocaiúva, no desafio veiculado em O Paiz: "hoje 
no Capitólio, mas amanhã na Rocha Tarpéia, o Sr. Visconde de 
Ouro Preto" ... 

E, os fatos logo confirmariam, não se tratava de vaticínio lírico: 
a 15 de novembro, Deodoro da Fonseca sublevava as guarnições 
da Corte e, deposto e preso o Gabinete, proclamava a República ... 
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O MANIFESTO DE TENERIFE 

EXPATRIADO pelos novos "donos do Poder", Ouro Preto viajou para 
a Europa e, tendo, por motivo de doença em pessoa da família, de
morado, de 2 a 1 O de dezembro em Tenerife, dirigiu, dali, um MA
NIFESTO - divulgado na imprensa de Lisboa e mais tarde incluído 
no panfleto polêmico- .ADVENTO DA DITADURA MILITAR NO BRASIL 
- dando sua versão sobre os acontecimentos de 15 de novembro. 
Documento valioso para a análise do dia "que abalou o País", e na 
línha conscienciosa do audi alteram partem, afigurou-se-nos inte
ressante transcrever-lhe os trechos mais esclarecedores, como subsí
dio para uma visão global do ocaso em que imergiu a única "demo
cracia coroada" da América. 

Reeditando-o em livro, assim explicava Ouro Preto os motivos 
que o levaram a redigir o MANIFESTO: 

I 

"Viso duplo objetivo reproduzindo, neste volume, o Manifesto 
publicado no Commercio de Portugal, acerca da sublevação militar de 
15 de novembro de 1889, que derrubou a monarquia brasileira, e fa
zendo-o acompanhar das respostas oferecidas às poucas contestações 
que suscitou: 

1 <?) Expurgá-lo de incorreções que escaparam na primeira impres
são, apressadamente concluída, juntando-lpe em confirmação notas 
extraídas de documentos vindos posteriormente ao meu conheci
mento. 

2<?) Facilitar a realização do intuito principal a que ele se propu
nha, isto é, habilitar meus concidadãos a julgarem, com perfeito co
nhecimento de causa, o procedimento do governo, naquele dia deposto 
pela força pública amotinada. 

Ordinariamente os jornais perdem-se ou consomem-se ao cabo de 
algum tempo; o mesmo não sucede com um livro. Ainda no legíti
mo interesse de que não chegue somente aos vindouros a versão de 
meus adversários sobre tão importantes acontecimentos, ocupar-me-ei 
em poucas linhas, à maneira de prefácio, de vários pontos que não 
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foram tratados nos precedentes escritos, e convém elucidar. Tanto 
é necessário para que a justiça inteira se faça a vencedores e ven
cidos. 

II 

Embarquei no dia 19 de novembro por deliberação do Governo 
Provisório, no vapor alemão Montevidéu, surto no porto do Rio de 
Janeiro, com destino a Hamburgo e ordem expressa de não tocar em 
porto algum do Brasil. No dia 4 de dezembro O Paiz, órgão do Mi
nistro das Relações Exteriores* deu, na coluna editorial, a seguinte 
notícia: 

"DEPORTAÇÃO 

Atendendo a razões de ordem pública do mais elevado caráter, deliberou o 
Governo Provisório que tivessem residência obrigada na Europa, durante algum 
tempo, os dois eminentes chefes políticos Srs. Gaspar Silveira Martins e Vis· 
conde de Ouro Preto. Esta medida não tem caráter odioso, porque não exprime 
espírito de vingança ou de perseguição, nem tampouco receio da suposta in· 
fluência dos dois referidos cidadãos. Ela significa apenas, que o Governo Pro· 
vis6rio continua a preocupar-se seriamente com a manutenção da ordem pública, 
removendo prudentemente todos os elementos que podem concorrer para per
turbá-la, tornando necessário o emprego da força. A gloriosa revolução con
sumou-se de modo tão auspicioso e brilhante, que, por lamentável que seja o 
constrangimento imposto aos dois eminentes cidadãos, devemos reconhecer que 
acima de tudo, devem ser colocadas a paz pública e a conservação da ordem." 

Assim, éramos deportados o Sr. Silveira Martins e eu, não por 
vingança ou perseguição, nem porque temesse o Governo Provisório 
a influência que pudéssemos ter, mas unicamente para não se 'er 
obrigado a empregar a força na manutenção da paz pública. Ora, 
se a revolução se consumara auspiciosa e brilhante e não tínha
mos influência, como afirmava a declaração oficial, razão não havia 
para nos expelirem do País, tanto mais quanto nossos antecedentes 
não autorizavam suspeitas de que promoveríamos a desordem. Maio
res surpresas, porém, me estavam reservadas pela justiça sumária da 
ditadura, que se organizou para restaurar a liberdade da minha 
Pátria. 

III 

Não me permitiram sofrimentos da família fazer a travessia até 
Hamburgo. A conselho do médico de bordo, fiquei em Santa Cruz 

* Quintino Bocaiúva. 
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de Tenerife, onde permaneci de 3 a 10 de dezembro, tomando então 
passagem para Lisboa, em cuja barra entrei na noite de 13. Desem
barquei no dia imediato. 

Aproveitando a demora no porto de escala, escrevera o Manifesto 
e apenas chegando àquela capital curei da impressão. Havia ali certo 
grupo que almejava recomendar-se às boas graças do Governo Pro
visório e supunha consegui-lo com maior facilidade, simulando ser
viços importantes, quais os de denunciar as tramas e maquinações 
do deportado e comunicar seus reveses. Daí uma série de telegramas 
inverídicos e malévolos, expedidos para o Rio de Janeiro e tendo por 
objeto os meus atos, pensamentos e palavras. Avulta entre eles o 
que assegura ter sido por mim alterado o Manifesto, em vista da res
posta antecipada recebida do Ministro da Fazenda, assim como que 
o submetera à censura de S. M. o Imperador, o que é tudo absoluta
mente falso, como já o disse uma vez. A resposta prévia do Ministro 
da Fazenda consta do seguinte telegrama, que transcrevo do Século, 
de 19 de dezembro, véspera, note-se, da publicação daquela minha 
narrativa no Commercio de Portugal: 

Rio, 18, às 12 e 45 t.- Latino Coelho, redação do Século, Lisboa. Saudamos 
e agradecemos os seus grandes serviços à causa dos Estados Unidos do Brasil. 
Temos aqui em telegramas algumas noções do manifesto do Visconde de Ouro 
Preto. f: um documento indigno que caracteriza o seu autor, que recompensa 
assim a generosidade da revolução, a qual salvou-lhe a vida. Caluniando, ele 
diz ter estado em risco de ser fuzilado na prisão. Quem o impediria se o 
Governo Provisório quisesse fazê-lo? Com insigne falsidade acusa de traição 
o Visconde de Maracaju, seu colega no Gabinete, calúnia tão palmar esta, que 
esse General foi reformado por nós, logo em seguida à revolução, como traidor 
ao Exército e à Pátria. Diz serem fúteis os motivos da revolução. Entretanto, 
esses motivos produziram tamanho resultado e obtiveram assento tão universal 
no País que os Partidos Liberal e Conservador declararam-se dissolvidos. Os 
jornais desses Partidos cessaram a sua publicação; apenas resta um órgão de 
Ouro Preto, intérprete das paixões pessoais desse estadista, que afirma que se 
as suas reformas se houvessem realizado obstariam à revolução. Ora, foi justa
mente da oposição às suas reformas, feita no Diário de Noticias e no Pais, 
apoiados pela imprensa federal e republicana, que se produziu a revolução, 
gerada pelas aspirações federais, que o Ministério Ouro Preto planejava es
magar. Esse papel foi escrito para iludir a Europa. Ouro Preto é abominado 
no Brasil, onde acabava de eleger uma Câmara unânime, a poder de uma reação 
e corrupção inauditas num eleitorado altamente censitário. A idéia de restau
ração é sebastianismo ou ignorância de especuladores ou tolos. D. Pedro está 
sendo explorado pelos antigos diplomatas imperiais. As pretensões à ingerência 
das monarquias européias no Brasil são simplesmente ridículas. A República 
brasileira terá por si a aliança ostensiva e defensiva da América inteira. A 
prosperidade nacional cresce. A comissão nomeada pelo Governo organiza o 
projeto de Constituição. Outra comissão elabora o regulamento eleitoral. Esta 
semana será decretada a liberdade de cultos e o casamento civil. Paz absoluta. 
Candidaturas de Ouro Preto e seu filho recebidas com desprezo. Situação fi-
nanceira segura. 

RUI BARBOSA, 
Ministro da Fazenda 

447 



Não farei comentários sobre a singular compreensão que mani
festa o Ministro da Fazenda da ditadura acerca dos deveres que a 
esta incumbem para com as potências amigas, quando, em vez de di
rigir--se aos representantes do Brasil em Lisboa, corresponde-se ofi
cialmente com o chefe do Partido Republicano de Portugal que, 
demais, pertence ao Exército. 

Deixarei de parte os inconvenientes, que de tais práticas podem 
advir para as relações internacionais e ainda a posição esquerda e 
somenos em que elas colocam os diplomatas brasileiros. Quero, 
apenas, que os meus concidadãos apreciem os gratuitos insultos con
tra mim lançados pelo Ministro da Fazenda e que cotejem o telegra
ma destinado ao Século, com o que foi inserido no Jornal do Com
mercio, de 21 de dezembro e vai em nota. 

Perante o Estrangeiro, a quem eu viera pedir hospitalidade, ele 
carrega-me a mão; na presença dos nossos compatriotas, que nos co
nhecem e dariam aos seus conceitos o devido valor, não se mostrou 
tão rigoroso. Apuro de gentileza e cavalheirismo! Declara o Ministro 
da Fazenda que a minha candidatura foi recebida com desprezo. 
Não vale a pena discutir por que meios maravilhosos pôde assim 
conhecer, instantaneamente, o Sr. Barbosa as manifestações do espí
rito público, reveladas em lugar não sabido, e sobretudo a propósito 
de fato que não ocorreu, pois não me apresentei candidato por parte 
alguma. Não foi o telegrama de 18 de dezembro, em duas edições, 
a única prova da correção e gravidade do Ministro da Fazenda, re
cebida pelo fio elétrico. 

O Século de 26 do mesmo mês oferece mais esta: 

São falsas as afirmações de Celso, dizendo que o Diário de Notícias e o 
Paiz aconselhavam o Exército à revolta; é falsíssimo; pelo contrário, sempre 
buscamos mostrar que o Exército era aferrado à disciplina, que o Governo 
quebrava com as violações grosseiras da lei contra a classe militar. A revolução 
foi a reivindicação da legalidade contra a prepotência do Governo. Obrigado 
a V. pelo telegrama. Desconfiem aí dos noveleiros. 

RUI BARBOSA. 

Os leitores do Diário de Notícias e do Paiz, a quem não escaparam 
as longas séries de artigos excitando o Exército contra o Governo 
e concitando-o a faltar ao dever militar, pasmaram ante o desem
baraço com que o Ministro da Fazenda afirma que jamais as duas 
folhas recorreram a tais embustes e manobras. 

IV 

Não eram decorridos oito dias depois do meu desembarque em 
Lisboa, quando o cabo telegráfico anunciou o motim do quartel de 
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São Cristóvão, promovido por algumas praças de artilharia, e as 
medidas de rigor que então entendeu tomar o Governo Provisório, 
entre as quais, segunda deportação imposta ao Sr. Conselheiro Gas
par da Silveira Martins, o meu banimento, bem como de meu irmão, 
o Conselheiro Carlos Afonso de Assis Figueiredo, e sua prisão na 
fortaleza de Santa Cruz. Até hoje, ignoramos o que realmente houve 
no quartel de São Cristóvão, pois à imprensa já não é lícito dar no
tícias completas sobre os acontecimentos que ao público mais interes
sam. Ainda menos sabemos qual a responsabilidade que nos atri
buíram em tais sucessos, que, segundo parece, determinaram o decreto 
de banimento. Só em princípio de janeiro pude conhecer-lhe o texto, 
que me obrigou à seguinte reclamação publicada no Commercio de 
Portugal, de 14 daquele mês e transcrita na Gazeta de Notícias de 6 
de fevereiro. 

Lisboa, 12 de janeiro de 1890 
SR. REDATOR: 

A V. Ex.a, que tão gentilmente me tem dado hospitalidade nas colunas de seu 
ilustrado jornal, peço ainda a publicação das seguintes linhas: Nas folhas do 
Rio de Janeiro, trazidas pelo paquete Orotava, encontrei o texto do decreto, 
que baniu meu irmão, Conselheiro Carlos Afonso de Assis Figueiredo, e a mim 
do território brasileiro e do qual já havia notícia telegráfica. Nada articularei 
com relação ao banimento. Vencido ou antes traído, a 15 de novembro p.p., 
declarei, confiando na justiça do futuro, que me submetia à força e aguardava 
resignado a sorte que me destinassem. 

Corre-me, porém, estrito dever de reclamar contra alguns dos fundamentos 
em que se baseia o ato do governo provisório. Diz-se no referido decreto: 
"Considerando ... que, por atos positivos e manifestações públicas deprimentes 
do caráter nacional e infensos à ordem da política estabelecida pelo pronuncia
mento da opinião nacional, alguns cidadãos procuram fomentar, dentro e fora 
do Brasil, o descrédito da pátria, por agitações que podem trazer a perturbação 
da paz pública, lançando o País às contingências perigosas de urna guerra civil; 
que, por mais constrangedora que seja a necessidade de recorrer a medidas 
rigorosas das quais resultem limitações ao princípio da liberdade individual, 
não se pode contudo subordinar o interesse superior da Pátria aos interesses 
individuais dos inimigos dela; ficam banidos do território nacional, etc ...• " 

Perante os meus concidadãos e o mundo civilizado, protesto contra os qua· 
lificativos que me são atribuídos e aos meus companheiros de infortúnio. Hon· 
ramo-nos muito em ser brasileiros e jamais, em caso algum, nos seria possível 
deprimir o caráter nacional, promover agitações nocivas à paz pública, ou ao 
crédito de nossa Pátria, que prezamos acima de tudo. Condenem-nos embora, 
persigam-nos e aos nossos quanto lhes aprouver; mas não nos caluniem. 

De passagem, notarei quão curioso é tomarem-se medidas de tamanho rigor, 
contra um homem que, em telegrama oficial, se declarou ser abominado no 
Brasil, onde sua imaginária candidatura fora recebida com desprezo. 

VISCONDE DE ÜURO PRETO 

Confirmo o solene protesto que então lavrei, em meu nome e no 
de meu irmão, e estou certo de que os nossos concidadãos hão de 
acolhê-lo e secundá-lo, pois a todos os corações brasileiros revoltará 
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a injustiça de qualificar-se como inimigos da Pátria aqueles que sem
pre se desvelaram até o sacrifício, pelo seu engrandecimento e pros
peridade. A ditadura pode muito, pode tudo mesmo, graças aos ca
nhões e baionetas em que se apóia, menos roubar-nos os foros de 
bons brasileiros, conquistados pelo trabalho assíduo e honrado, pela 
dedicação sem limites ao serviço da terra em que nascemos. 

Segundo comunicação do Ministro da Fazenda ao Século, e dessa 
vez também ao representante brasileiro em Lisboa, as ocorrências do 
dia 18 de dezembro não tiveram importância alguma. Eis o que a tal 
respeito telegrafou o Sr. Barbosa e encontra-se nas gazetas de 27: 

[26 às 12 t. - Latino Coelho. - Lisboa].- Por telegramas vemos que infe
lizmente não há especulação de noveleiros que não encontre crédito na Europa, 
contra nós, por mais que a previnamos contra esta espécie de conspiração. 
É falsa a notícia de revolta dos corpos de artilharia. Apenas houve um motim 
de alguns soldados, que logo foi reprimido; esse fato aumentou aqui a con
fiança no Governo, mostrando estar ele armado de recursos prontos e decisivos 
para sufocar qualquer perturbação da ordem. É falso haver agravação da 
doença do General Deodoro; pelo contrário, as suas melhoras da moléstia 
antiga crescem. O médico assistente acredita certa a cura. Em todo o caso a 
sorte da revolução hoje é aceita pelo País inteiro e não depende da contingên
cia da vida de um homem, por muito preciosa que seja. No Exército mesmo a 
revolução conta outros chefes de altíssimo prestígio e não menos dedicados 
a ela. Todas as opiniões políticas aqui abraçaram com entusiasmo o prazo da 
convocação da Constituinte, considerando definitivamente firmada por esse ato 
a segurança da República. Desconfiem dos noveleiros. 

RUI BARBOSA 

Dando-se crédito antes ao Sr. Cristiano Otôni* do que ao Ministro, 
alguma coisa houve de muito sério e grave, no dia 18 de dezembro, 
pois, S. Ex~ assevera, que em conseqüência desses acontecimentos 
foram condenados cinqüenta e tantos soldados e inferiores, dentre os 
quais dez à pena de morte, comutada em galé perpétua ulteriormen
te. Em todo o caso, que coparticipação tiveram nesses sucessos os 
cidadãos fulminados pelo decreto de 21 de dezembro? Eu, semanas 
antes, pisara terra estrangeira; o Sr. Silveira Martins também esteve 
preso desde a revolução ou vigiado; pelo que toca ao Sr. Carlos 
Afonso, é evidente que se algum indício, ainda que ligeiro e remoto, 
contra ele resultasse do inquérito rigoroso, a que se procedeu, não 
se contentariam de bani-lo os que, depois disso, ainda o detiveram 
21 dias numa fortaleza. Como quer quer seja, neste fato se contém a 
demonstração eloqüente das condições a que reduziu o Brasil a re
volução de 15 de novembro, assim como na significativa circunstância 
de que uma única folha ousou arriscar tímidas observações acerca 
de tão descomunal violência, contra um cidadão encanecido ao ser-

* No seu recente folheto - O Advento da República no Brasil. 
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viço do País. Outrora, nos nefastos tempos na Monarquia, quando 
era apanhado em flagrante qualquer turbulento, gemiam os prelos, a 
autoridade via-se obrigada a dar explicações a todos os jornais e 
não faltava quem requeresse e obtivesse imediatamente em favor do 
detento a salvadora providência do habeas corpus. 

v 

Depois de publicado o Manifesto, tive conhecimento de uma quei
A:a mais do Exército. Ignoro se efetivamente constituiu ela uma das 
causas que determinaram a sublevação de 15 de novembro, ou se foi 
lembrada post factum como justificativa. Acontece isso freqüente
mente no mundo moral: consumado um atentado, sua enormidade 
patenteia-se aos olhos de quem o praticou, já desanuviados das pai
xões, e então a consciência aflita busca explicá-lo por motivos diver
sos dos que realmente atuaram. 

Para maior edificação dos leitores trasladarei literalmente a nova 
razão invocada em abono da revolta. Disse o Tenente-Coronel J ac
ques Ourique, no seu escrito, intitulado A Revolução de 15 No
vembro: 

Em vista da atitude assumida pelo Exército provocado pela inépcia admi
nistrativa do poder, o Gabinete João Alfredo, em vez de procurar corrigir 
franca e patrioticamente os erros de seus antecessores, preferiu lançar mão da 
perfídia, fazendo sair da Corte, sob um pretexto que não podia ser recusado, 
o General Deodoro da Fonseca, com uma forte expedição para a longínqua 
Província de Mato Grosso. 

Naquela Província, o General sempre correto, escravo do dever, dava com
pleta e satisfatória execução à missão que lhe fora incumbida, quando, consti
tuído o Gabinete Ouro Preto, recebeu bruscamente, sem a menor atenção a seu 
alto cargo e aos muitos serviços que ele prestara ao País, ordem de regressar 
com as forças à Corte. 

Esta inepta e descabida provocação foi agravada com a nomeação para 
Presidência daquela Província dum oficial de péssima reputação militar, instru
mento maleável dos inimigos do General, e que, além disso, tinha propalado 
na Corte, e no Rio Grande do Sul, o boato de qúe o chefe das forças em 
observações em Mato Grosso tinha sido assassinado pelas próprias tropas que 
comandava, devido à falta de disciplina que não pudera manter. 

O agravo, portanto, a provocação inepta e descabida ao General 
baseia-se em dois pontos: dissolução da coluna expedicionária de 
Mato Grosso e nomeação de Presidente para essa mesma Província. 
Ora, se a missão dada ao General Deodoro, sob pretexto que não po
dia ser recusado, fora um ato de perfídia do Gabinete anterior ao Mi
nistério de 7 de junho, este, mandando-o recolher ao Rio de Janeiro, 
deveria ser-lhe agradável e não odioso, porquanto o fazia regressar 
ao ponto donde houvera sido ardilosamente afastado. A volta para a 
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Corte corrigia o embuste em virtude do qual dela se ausentara. Isto é 
claro. Eis como, no afã de endeusá-lo, os entusiastas do General 
por vezes o comprometem, atribuindo-lhe sentimentos e atos incom
patíveis com o simples bom senso! A dar-lhes crédito, o ídolo seria 
a inconseqüência personificada. Assim, neste caso: sob um falso pre
texto, fazem-no seguir para longínqua Província; ele, ainda que não 
se deixasse enganar, obedece, parte e não se queixa; mas, ao Gover
no que de tal estratagema usou, sucede outro, que o desmancha, 
recolocando o General no ponto donde o obrigaram a sair. S. Exª' 
ofende-se só então; toma o fato como uma provocação e reage! 
Preferiria continuar vítima da perfídia, numa comissão ilusória?! Bem 
se vê quão desarrazoada é semelhante queixa. 

Fui informado de que meus antecessores não tiveram em vista 
pôr entre si e o General Deodoro a grande distância, que vai do 
Rio de Janeiro a Mato Grosso, mas tão-somente confiar comisssão 
que julgavam indispensável e importante a um chefe brioso, que 
contava simpatias no Exército. O fim da expedição foi impedir que 
aquela Província sofresse uma invasão e se convertesse em teatro de 
luta entre nações vizinhas, dado o rompimento de hostilidades entre 
a Bolívia e o Paraguai, que se supunha iminente. As duas repúblicas, 
porém, acomodaram-se e resolveram liquidar pacificamente as suas 
questões, desaparecendo o receio daquela eventualidade, que real
mente seria grave. Por outro lado, a permanência das forças em para
gens tão remotas, ocasionava grandes despesas e reclamações havia 
por falta de recursos no acampamento. O Ministério ordenou que 
regressassem, que viessem do sertão para a capital, isto é, a um 
tempo aliviou-as e ao tesouro público de sacrifícios ingentes. Eis a 
provocação!! 

Mas, diz o escritor: a ordem foi brusca e não se teve em conta o 
alto cargo do General. Como deixaria de ser brusca e atenderia ao 
alto cargo? Em primeiro lugar, a consulta era desnecessária, visto 
já não existirem as razões que determinaram a expedição. O aviso 
prévio, assim como a mesma consulta, consumiria muitos meses, 
atenta à imensa distância, conseguintemente prolongaria e agravaria 
os inconvenientes que se procurava remover - despesa desnecessária 
e sofrimento das tropas. Demais, que Governo, digno desse nome, 
se julgou jamais obrigado a avisar previamente seus subordinados, o 
que equivale pedir-lhes licença, das resoluções que entende tomar no 
interesse do serviço público?! Ao General não se marcou prazo 
para recolher, teve comunicação de que a expedição estava termi
nada, cumprindo regressar quando se oferecesse oportunidade. 

Embarcou quando quis, e veio, note-se, conservando os venci
mentos e honras de Comandante-em-Chefe. Não se podia fazer mais. 
Não se atendeu aos seus grandes serviços. Quais? Os da Guerra do 
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Paraguai foram em tempo e devidamente remunerados. Os da expe
dição? Estes só podiam ser aquilatados, conhecido o que nela ocorre
ra. Para isso foi o General convidado a escrever um relatório, que 
não chegou a apresentar. 

Quanto à nomeação para Presidente da Província de Mato Grosso 
de um oficial seu inimigo,* expor a argüição é quanto basta para pa
tentear a subversão completa de todos os princípios que lavrava, 
não direi no Exército, mas em grande parte dele. Pretender que o 
Governo julgasse interdito o distinto brasileiro, cujo préstimo que
ria aproveitar, só pela inimizade, aliás ignorada, de um General, por 
mais elevadas que fossem sua patente e importância, é o cúmulo das 
exigências impertinentes e inadmissíveis. Na hipótese de ser notória 
essa inimizade, que aliás não o era (pelo menos para o Presidente 
do Conselho), e se o posto a que foi chamado esse oficial entendesse 
com a missão do General, os atritos que daí poderiam resultar para 
o serviço, aconselhariam talvez a escolha de outra. A missão do Ge
neral, porém, estava finda, ele ia deixar a Província. Que inconve
niente havia em que o suposto adversário fosse presidi-la? Por que, 
pois, não aproveitá-lo para um cargo, que estava perfeitamente ha
bilitado a desempenhar? E não refletem no triste futuro que para 
si mesmos preparam os que elevam a desafeição, justificada ou não, 
das grandes patentes à categoria de obstáculo à carreira militar de 
seus camaradas! Se me fora lícito dar conselhos aos que se incum
bem de explicar a atitude assumida pelo Exército no dia 15 de no
vembro, dir-lhes-ia, por amor da própria corporação, que lhe atri
buíssem outros móveis e outros intuitos, que não os até agora mani
festados. Esses não podem calar na consciência nacional. 

VI 

Não quis o Ministro da Fazenda do Governo Provisório que che
gasse a seu termo o ano de 1889, sem desfechar no regime decaído 
golpe que supôs ser o mais decisivo. Publicaram os jornais de 1.0 de 
dezembro extenso relatório seu, ao qual pôs epígrafe - A Fazenda 
Nacional em 15 de novembro de 1889 -destinado, como declara, a 
oferecer ao País o quadro dos erros e abusos do antigo sistema, e, 
ao mesmo tempo convencê-lo de que, em matéria de finanças, a Re
pública só encontrara dificuldades, compromissos e exigências impe
riosas. Escusado é dizer que ao Ministério 7 de junho lançou a 
principal responsabilidade do tristíssimo espólio. O quadro foi dese-

* Coronel Ernesto Augusto da Cunha Matos. 
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nhado trabalhosamente; no gênero diatribe é um primor. Tudo quanto 
se fez sob a monarquia e especialmente sob o último Gabinete, foi 
desperdício, falácia, torpeza e corrupção; tudo revela falta de tino, de 
proficiência, escrúpulos e patriotismo. A Nação estava à borda dum 
abismo ... porém, felizmente, possui recursos imensamente superio
res às suas necessidades, e a República chegou a tempo de evitar a 
catástrofe. Mais um minuto e tudo se precipitaria no antro medonho 
e insondável! Não há originalidade nisto, mas traço característico 
de uma seita partidária, que contou e conta numerosos adeptos em 
todas as épocas e em todos os países. Depois de analisar-lhe a índo
le e os habituais processos, que, não admitindo no antagonista se
quer a possibilidade de erro de apreciação, a induzem a enxergar 
sempre, na opinião infensa, perversidade e crime, a não discutir, mas 
condenar; a criar para seu uso exclusivo direito diferente do que aos 
demais assiste; a suprimir o adversário, se lhe opõe dificuldades; a 
nunca julgar-se com liberdade bastante descobrindo nos outros liber
dade em excesso; e, finalmente, a bradar contra o despotismo quando 
não pode exercê-lo, praticando-o em larga escala, quando lhe apro
veita; fazendo assim profundo estudo psicológico político dessa es
cola, termina o ilustre publicista com a seguinte observação: 

A Constituição intelectual do jacobinismo não lhe deixa descortinar a ver
dade, porque ele coloca invariavelmente entre si e os homens ou fatos que 
pretende julgar uma idéia preconcebida, ou um ódio implacável. Desde que, 
saindo das maquinações subalternas, exibe-se à luz do sol, - como as aves da 
noite, nada vê. 

Ocorreram-me esses conceitos ao ler o relatório de 31 de dezem
bro. O quadro é trágico e guardou todos os preceitos profissionais, 
mas ainda assim não pôde ocultar a verdade, que dele mesmo trans
parece, e foi isso que ao autor não deixou perceber sua constituição 
intelectual. Quis provar que a República só encontrara dificuldades 
financeiras; conseguiu apenas demonstrar que o Império lhe legou, 
pelo contrário, situação próspera e segura. Apesar de amordaçada, 
a imprensa brasileira deu-lhe o justo valor pelo órgão de um de seus 
mais hábeis polemistas. No estrangeiro e especialmente nos países 
que, sendo credores do Brasil, ou mantendo com ele extensas rela
ções comerciais, estudam os seus negócios com cuidado e seriedade, 
o efeito produzido foi exatamente o inverso do que visava o Ministro 
da Fazenda. 

VII 

Mostrarei com os próprios dados do célebre relatório que a Repú
blica achou o Tesouro Nacional provido de meios abundantes para 
ocorrer a todos os compromissos, e necessidades do Estado. 
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Efetivamente, que despesas havia a saldar até a liquidação do 
exercício? 

19 - As ordinárias da manutenção dos diver-
sos serviços, orçadas em ........... . 

29 - Parte exigível da dívida flutuante cal-
culada em ....................... . 

39 - Prestações a que o Tesouro se obrigara 
para auxiliar a lavoura e que não pode
riam, em caso algum, elevar-se a mais de 

49 Compra de prata para cunhagem de 
moeda .......................... . 

59 As despesas extraordinárias para socor
ro às vítimas da seca, que depois esti-
marei 

40.000:000$000 

7.840:000$000 

59.850:000$000 

2.995:000$000 

$ 

110.685:000$000 

Excluindo, pois, a última parcela, em 111.000:000$000, cifra re
donda, computava-se a despesa máxima, até liquidar-se o exercício.* 

Mas, não só há o acréscimo indicado, senão deduções a fazer-se 
nessa quantia. Nos 7.840 contos de dívida flutuante estão contempla
dos 4.500:000$000, importância do papel-moeda resgatado pelo 
Banco N acionai, que seria paga, não em dinheiro, mas em apólices 
de um conto de réis, ao par, e juros de 4% ao ano. Conseguintemen
te, apenas esse juro, correspondente a um semestre, ou 90 contos de 
réis, deveria ser contado abatendo-se a diferença - 4.410, o que 
reduz desde logo os 111.000:000$ a 106.590:000$, digamos 
107.000:000$000. Os 59.850:000$000 para auxílios à lavoura teriam 
de ser despendidos em prestações, à proporção que os bancos, com os 
quais o governo contratara tais auxílios, empregassem nos emprésti
mos 26.150:000$000, já recebidos com o mesmo fim, além de soma 
igual das suas carteiras, na forma estipulada. Ora, tais operações de 
sua natureza são morosas, dependendo da apresentação de documen
tos, do exame das propriedades, sua avaliação, etc.; e ainda que se 

* A Gazeta de Notícias, num excelente artigo de 6 de janeiro, adiciona a esta 
despesa 21.362 contos, para os gastos do exterior, e dos quais trata confusa
mente e de caso pensado o relatório. A meu ver, toda a despesa no interior e 
no exterior até liquidar-se o exercício de 1889 estava incluída nos 40.000 contos 
da primeira parcela; ao contrário, este algarismo não teria explicação. Os 21.362 
contos teriam de ser despendidos por conta do novo exercício de 1890, que 
disporia de recursos próprios e suficientes. 
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houvesse procurado simplificar e facilitar todas essas diligências, fora 
de dúvida era que, até liquidar-se o exercício, como os fatos vieram 
comprovar mais tarde, não teria o Tesouro de desembolsar a quantia 
total. Levá-la-ei, entretanto, em cálculo, para com todas as 
concessões argumentar na pior hipótese. Temos, pois, a despesa de 
107.000:000$000 e mais a dos socorros às Províncias assoladas pela 
seca. Não avalia o relatório a que quantia subiria esta verba, e, por
tanto, é mister conjecturá-lo. No mês de novembro, segundo as últi
mas notícias, a intensidade do flagelo ia diminuindo; já havia cho
vido em algumas localidades, e, executando as instantes recomenda
ções do Governo, os Presidentes das Províncias reduziam considera
velmente os socorros e conseguintemente as despesas. Na Paraíba e 
no Rio Grande do Norte, por exemplo, cessariam completamente em 
pouco tempo. Sem embargo, admitirei que essas despesas continuas
sem em proporção avultadíssima. De começo do ano a novembro 
abriram-se para elas créditos extraordinários no valor de 18.000 con
tos, que nem todos estavam gastos. 

Tomarei soma igual para os socorros prestados de 15 de novembro 
a 30 de junho, o que é manifestamente exagerado. Acrescendo 
tal soma aos 107.000 contos já apontados, ve-se que a despesa má
xima não excederia de 125.000 contos de réis. 

Examinemos agora os recursos de que podia dispor o Governo 
Provisório. O próprio Ministro da Fazenda assim os enumera: 

Saldo em dinheiro existente no Tesouro ............. . 
Saldo em dinheiro no Banco Nacional do Brasil ....... . 
Saldo em dinheiro na agência financeira de Londres ... . 
Quantia enviada para compra de prata nos Estados Unidos 
Renda a arrecadar até ao fim do exercício ........... . 
Produto do empréstimo de 1889 a realizar-se até abril de 

1890 .................................... . 

Total 

Contos 

7.522 
2.672 

21.362 
2.995 

28.000 

65.000 

127.551 

Assim, para o dispêndio máximo, grandemente improvável, de 
125.000 contos, havia recursos seguros e disponíveis no valor de 
127.000. Mas não era só isso. Outros e abundantes existiam, outros 
acautelara o Ministério, e foram omitidos no relatório, a fim de 
carregar o quadro de ruínas amontoadas pela Monarquia. 
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Com efeito, em virtude de convenções, antigas, que datavam de 
1879, ao tempo em que geria a Pasta da Fazenda, o Presidente do 
Conselho do mesmo Gabinete de 7 de junho, podia o Governo reti
rar do Banco do Brasil a soma de 10.000 contos pelo crédito ali 
aberto em conta corrente. Podia ainda mais, e por contrato firmado 
por esse ministro, depois de junho de 1889, levantar em condições 
idênticas 5.000 contos do Banco Nacional; e, finalmente, podia sacar 
a descoberto sobre a Europa até cinco milhões de libras esterlinas, 
importância do crédito que negociara e conseguira abrir, logo que 
assumiu a administração do País, crédito válido por dois anos. Por
tanto, as dificuldades, os compromissos, as exigências imperiosas, que 
o abominável último Ministério da não menos abominável Monar
quia legou à República, consistiam em recursos prontos, reais, efeti
vos para toda a despesa possível, culculada com grande exagero até 
junto de 1899 e um saldo superior a 61.000 contos de réis!!! 

E cumpre acrescentar, que poucos dias antes da revolução, realiza
ra o Governo, em condições vantajosíssimas, a conversão da maior 
parte da dívida externa, conseguindo economia superior a 3.800 
contos de réis na despesa anual. 

Se tudo isto, se o crédito público fortalecido, se a cotação dos fun
dos do estado em alta, o amplo desenvolvimento do comércio e das 
indústrias e a renda em escala ascendente não constituíam situação fi
nanceira animadora e próspera - eu não se que País do mundo 
possa ufanar-se de tê-la jamais alcançado. Não sustentarei que as fi
nanças do Império foram sempre modelo de ordem, prudência e sabe
doria. No largo período de quase meio século, cometeram-se erros e 
desperdícios. Não podia deixar de ser assim. Muito antes de apare
cer na cena política o autor do relatório, eu os assinalava na im
prensa e na tribuna do Parlamento, advertindo que era preciso corri
gi-los e indicando os meios que para esse fim pareciam mais acerta
dos. Desses erros e desperdícios, inevitáveis sobretudo nos Países no
vos, que têm de pagar o tributo da inexperiência,· para as exagerações 
odientas do relatório, vai imensa distância, que todos os espíritos re
fletidos podem medir com facilidade. A despeito de tudo, a verdade 
é que a administração financeira do Brasil entrava em paralelo com a 
dos Países mais adiantados, distinguindo-se por uma feição caracte
rística, que lhe fazia a maior honra - escrupulosa fidelidade no de
sempenho dos compromissos nacionais. Dever-se-ia ter feito melhor, 
mas o que se fez não merece os apodos violentos do relatório. A 
prova dessa asserção está na confiança que sempre inspirou o Brasil 
aos capitalistas estrangeiros, que não têm condescendências, julgam 
com severidade, mas sem preconceitos e sem paixões. 
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VIII 

Adicionando dívidas de natureza diversa, de juro vário e em todas 
relativamente módico, umas exigíveis em prazos mais ou menos lon
gos, outras sem vencimento obrigado, e conseguintemente, não poden
do criar dificuldades e dando ao País folga para o resgate sem sacrifí
cios, pretendeu o Ministro da Fazenda gravar na mente popular fra
ses de efeito impressionista contra o regime decaído, escrevendo: -
avantaja-se a um milhar de contos de réis o débito nacional, que nos 
deixou em herança a Monarquia! 

O débito do Brasil é considerável, porém, enormemente maior 
é a patrimônio do Estado, constante do vasto e ubérrimo domínio 
nacional, de riquezas naturais imensas, de magníficos estabelecimen
tos que possui, de estradas de ferro, de telégrafos que formam já ex
tensa rede, dos grandes capitais assim empregados e progressiva
mente reprodutivos. Não seria, portanto, preciso, como afirma o re
latório, superpor sete orçamentos, calculada a recefta anual em 
150.000 contos para vencer a altura das responsabilidades do Estado. 
Fosse mister vencê-lo de pronto e não careceríamo~ de tamanho 
prazo, pois que a própria receita unicamente está longe de ser estacio
nária e avoluma-se de ano para ano. 

Segundo tão singular sistema, para atingirem a altura do seu débito 
maiores superposições haveriam de empreender as nações mais adian
tadas e prósperas. A França necessitaria de amontoar mais de oito 
orçamentos, ·a Repúbllica Argentina quase nove e a Grã-Bretanha 
nada menos de 207!* Cálculos desta natureza são infantis. 

O débito nacional é grande; mas a sua maior quota resulta de cau
sas fatais, de força maior e inelutáveis. Não se visse o Império com
pelido, para defender a integridade e a honra do País, a gastar 
600.000 contos com a Guerra do Paraguai, não se visse forçado a des
pender 80.000 para atenuar os horrores da calamidade, que por duas 
vezes em dez anos assolou a zona do norte, e esse milhar de contos 
que representam os seus compromissos estaria reduzido a quantia 
insignificante, fora de toda a proporção com as que oneram outros 
Estados, comodamente, resgatável pela alienação de mínima parte do 
seu patrimônio. Apesar desse débito, ainda é o brasileiro um dos povos 

* Segundo a publicação mais recente e séria na especialidade eis aqui a receita 
e o total da dívida nacional de cada um destes Estados: 

FRANçA: Receita 3.614 milhões de francos. Dívida 29.557 milhões de francos. 
REPÓBLICA ARGENTINA: Receita 59 milhões de pesos. Dívida 526 milhões de 

pesos. 
INGLATERRA: Receita 89 milhões de libras. Dívida 18.407 milhões de libras. 

(Les finances du Chili, par Ovalle Corrêa, 1889) 
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menos sobrecarregados de impostos. Proposições como as que acabo 
de pulverizar quadram indubitavelmente aos intuitos de panfletistas 
intransigentes, que a todo transe procuram agitar as multidões e ar
rastar as massas ininteligentes, mas destoam da gravidade e correção 
que devem revestir os escritos de um homem de Estado, que fala em 
nome do seu País. 

O Império não foi a ruína, foi a conservação e o progresso. Du
rante meio século manteve íntegro, tranqüilo e unido território colos
sal; converteu um País atrasado e pouco populoso em grande e forte 
nacionalidade, primeira potência sul-americana, considerada e res
peitada em todo o mundo civilizado, fator eficiente da civilização mo
derna, uma de suas mais sólidas garantias no futuro. Aos esforços 
do Império, principalmente, deveram três povos vizinhos o desapa
recimento do despotismo mais cruel e aviltante; o Império foi ge
neroso sempre com seus adversários, protegeu-os muitas vezes; nin
guém proscreveu, aboliu de fato a pena de morte, extinguiu a escra
vidão, deu ao Brasil glórias imorredouras, paz interna, ordem, segu
rança, e, mais que tudo, liberdade individual, como não houve jamais 
em País algum. Se teve erros, resgatou-os nobremente, por serviços 
sem conta, por desinteressado e inexcedível patriotismo. Oxalá pos
sam fazer tanto os que, além de derrubá-lo para sobre seus destroços 
erguer a ditadura militar, tentam arrastá-lo pelas gemônias da histó
ria! Mas tentam em vão. Veritas super omnia. Na consciência univer
sal há de erguer-se um brado poderoso contra a justiça postergada. 

IX 

Tanto a imprensa do Governo Provisório, como os que intentam 
captar-lhe as boas graças, não cessam de responsabilizar os exilados 
por tudo quanto desagradável se passa na Europa, relativamente à 
nova situação do Brasil. São eles que transmitem notícias prejudi
ciais à República, são eles que escrevem artigos desfavoráveis e por 
seus manejos promovem a baixa dos fundos, a queda do câmbio e o 
retraimento dos capitais. Em uma palavra, os exilados agitam-se em 
indefessa conspiração, sendo o mais culpado o Chefe do Ministério 
deposto a 15 de novembro. 

Estas increpações obrigaram-me já a formular a seguinte reclama
ção, que reproduze: 

Lisboa, 26 de fevereiro de 1890. 
SR. REDATOR DO "JoRNAL DO CoMÉRCIO": 

Dos jornais brasileiros aqui ultimamente recebidos, vejo que o Diário do 
Comércio dessa capital transcreve um artigo publicado na Gazeta de Portugal 
desta cidade, atribuindo-me sua autoria. 
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Em algumas linhas que precedem à transcrição, à maneira de prólogo, faz 
o Diário do Comércio a declaração de haver inserido outro artigo da mesma 
procedência, firmado pelo mesmo nome, cuja paternidade igualmente empres
tou-me e aplaude-se pela própria perspicácia, pois enxerga a prova de que 
acertou - na virulência, injustiça e ataques contra o Brasil, contidos na alu
dida segunda publicação. 

Nas circunstâncias especiais em que me achei no meu País e sobretudo nas 
em que atualmente me encontro, não devo estranhar que procurem especular 
com o meu nome por todos os meios e modos, conforme a fertilidade do 
engenho de cada um. O Governo Provisório recompensa com generosidade e 
abundância. 

Procure, porém, o Diário do Comércio fazer o seu negócio, sem socorrer-se 
à clamorosa hermenêutica, que o leva a considerar como prova irrecusável de 
minha autoria, ou co-participação em qualquer escrito - a violência de lin
guagem, as injustiças e ataques contra o Brasil, do qual podem banir-me, mas 
onde, mercê de Deus, ninguém possui o poder de apagar os vestígios do meu 
berço. 

Fora mister que eu tivesse herdado toda a virtude de Jó para refrear o 
protesto de indignação que deixo exarado, contra imputações tão gratuitas, 
quanto malévolas. 

Permita-me, Sr. Redator, acrescentar o seguinte, uma vez por todas: -
nada escrevi, nada escreverei acerca da nossa Pátria, sem a minha assinatura e 
plena responsabilidade; tampouco hei inspirado, direta ou indiretamente, apre
ciações do que lá ocorre. 

Desta norma de proceder não se afastará o 
VISCONDE DE ÜURO PRETO* 

Convém acrescentar, que a própria Gazeta de Portugal esponta
neamente protestou contra a autoria, que se pretendia dar-me dos es
critos publicados em suas colunas. Nem esses, nem quaisquer outros 
- salvo os que hei firmado com minha assinatura - partiram de 
mim, ainda que indiretamente, torno a dizê-lo. Abstenho-me muito 
propositadamente de enunciar aqui juízos sobre os negócios do meu 
País. Nem é no estrangeiro que eles hão de decidir-se, sim lá, e por 
exclusiva deliberação dos brasileiros. Estes estão em seu direito, dei
xando-se governar como quiserem, sem que a nenhuma Nação ou in
fluência estranha seja lícito imiscuir-se nas suas questões domésticas. 
No dia em que tão inadmissíveis e ultrajantes pretensões se manifes
tassem de qualquer modo, no mundo político como no financeiro, 
eu seria o primeiro a tudo esquecer e preterir, para colocar-me ao 
lado dos que cumprissem o dever de repeli-Ias com a máxima ener
gia e à custa de quaisquer sacrifícios. Não há, pois, maior injustiça 
e nem me magoa tanto nenhuma como a de que me estou ocupando. 

Da norma de conduta que me hei traçado fornece testemunho in
suspeito o artigo do Tempo, jornal de Lisboa, que incluo nos anexos. 
É duma pessoa com a qual jamais tive relações, e cuja benevolência 
certamente não me podia granjear o fato que revela. Cumpre notar 

* No Jornal do Comércio, 16 de mar. 1890. 
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que a entrevista aí narrada se passava 36 horas depois de desembar
car eu em Lisboa e quando bem vivas deviam estar ainda as tristes 
impressões dos sucessos de 15 de novembro e suas conseqüências. A 
argüição de que os exilados influem nos mercados estrangeiros, de 
modo a determinar a cotação dos fundos públicos e a prejudicar o 
crédito do Governo Provisório, é de tal natureza que nem precisa ser 
combatida. Hão de sorrir-se dela e dos que a aduzem, quantos tenham 
a menor noção das grandes praças européias e suas transações. O es
forço e insistência com que se nos procura caluniar e maldizer do 
nosso procedimento fora do País prova apenas que na Pátria não en
contram motivos justificativos da animosidade que nos votam alguns 
corifeus da situação e quanto estimariam ver o mesmo sentimento 
compartido pela maioria de nossos concidadãos. Temos fé, porém, 
de que eles nos fazem e farão sempre completa justiça. 

X 

Algumas palavras mais de interesse puramente pessoal: escrevo o 
meu testamento político. A forçada ausência do meu País e o ani
quilamento da minha posição não me preservam das agressões de al
guns adversários, que não cessam de procurar ferir-me no meu ca
ráter público e privado. Ultimamente e em falta de novos assuntos, 
ocuparam-se dos meus haveres. Em artigo de jornal se disse que eu 
passara para a Europa, durante o Ministério e ainda depois de preso, 
a soma de 4 a 5.000 contos de réis. Alguém, numa publicação feita 
sob os auspícios oficiais e que traz por título - Primeiras linhas da 
história da República no Brasil, afirma que, em especulações de praça, 
e mediante excepcional favor de poderosos amigos, ganhara eu maior 
quantia, da qual remeti para Londres 2.000 contos, reservando o resto, 
o que sabe por informações de pessoa de conceito. O escritor acrescen
ta que, encontrando naquela praça, ao incumbir-me do Governo, um 
saldo de 40.000 contos e no Tesouro 2.0000 em ouro- gastei-os para 
vencer eleições. De par com isto, noutro jornal, depara-se-me a notícia 
de que estou lutando com dificuldades para aqui subsistir, consumidos 
os recursos que trouxera. Quanto aos 42.000 contos despendidos 
em eleições, logo que se restabeleça no Brasil o império da lei e me 
seja permitido invocá-la, chamarei a juízo o escritor para dar as 
provas de tal asserto. Pelo que toca à minha fortuna particular ... , 
posso fazer dela o uso que me aprouver, e, portanto, aqui solene
mente prometo doá-la aos escritores, se indicarem, como certo ser
lhes-á fácil, o estabelecirr.ento ou casa por onde e para onde fiz os sa
ques sobre a Europa, uma ou alguma das especulações de praça, em 
que adquiri tamanha opulência ou os bens, títulos e rendimentos de 
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que ela se forma. A pessoa de conceito que forneceu as informações 
poderá seguramente devendar o segredo. Fiquem certos de que a 
isso não se hão de opor nem a esposa e meeira, nem os filhos e gen
ros, porque, não só estamos de pleno acordo, mas são também riquís
simos. Só meu filho mais velho, segundo as mesmas versões, possui 
nada menos de 400 contos de réis, ganhos, já se sabe, à sombra 
do meu Governo. Não lhes sirva de embaraço, por generoso escrúpu
lo, a notícia de que estou lutando com dificuldades para subsistir, 
pois me cumpre informá-los, visto que o homem público deve habitar 
em casa de vidro, que não é isso exato. Dois amigos espontaneamen
te entregaram-me cartas de crédito sobre a Europa (outros m'as ofe
receram) e de uma delas me aproveito. Não lhes declino os nomes, 
porque seria expô-los à suspeita de conspiração contra a República, 
no que há perigo; mas algum dia o farei, e se, antes disso, morrer, 
meus sucessores fá-lo-ão por mim. Servi-me de um desses créditos, 
porque, como é fácil compreender-se, pode-se possuir grande fortuna 
e não se ter momentaneamente dinheiro disponível, máxime estando 
ele empregado. Como, porém, acostumei-me a não viver à 
custa alheia, meu genro, o Dr. Feliciano Mendes de Mesquita Barros, 
para apurar com que saldássemos alguns débitos, pagar o que aqui 
retirei e continuar a manter-me, hipotecou, em dias do mês de março 
findo, no Banco de Crédito Real do Brasil, uma pequena fazenda que 
possuímos em Ubá, província de Minas. Para maiores explicações 
e minudências, quem quiser dirija-se à respeitavel casa dos Srs. Arau
jo Ferraz & Cia., rua Municipal n9 28, na cidade do Rio de Janeiro: 
eu autorizo-os e peço que as dêem. Não me afligem comentários 
desta ordem; não me abatem o ânimo os trabalhos que tenho afron
tado ou ainda me reserve o futuro. Ao contrário, redobram-me as for
ças, enchendo-me de íntima satisfação. Há alguma coisa de mais 
glorioso que o triunfo: - ser vencido na defesa do direito - o 
sacrifício pelo cumprimento do dever. 

Paris, 29 de maio de 1890. 
ÜURO PRETO." 
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O VISCONDE DE OURO PRETO 
AOS SEUS CONCIDADÃOS* 

Santa Cruz de Tenerife, 9 de dezembro de ]889 

"DESTE PORTO onde fui obrigado a deter-me, e do qual posso comu
nicar com os meus compatriotas, é meu primeiro cuidado referir-lhes 
o que presenciei e a parte que tive nos memoráveis acontecimentos 
de 15 de novembro, os quais privaram o Brasil das livres e nobres 
instituições que lhe deram tantos anos de paz e prosperidade e me 
arrojaram a paragens tão distantes. É esse um dever e ao mesmo 
tempo um direito de que não prescindo. Alvo principal de todos os 
ataques, centro e direção da resistência que aqueles sucessos poderiam 
encontrar, o alto cargo que ocupava na situação política, tão violen
tamente deposta, me pôs a par de circunstâncias que poucos conhe
cem, e são da maior importância para bem se aquilatar como, em 
poucas horas, se mudou a forma de governo do meu saudoso País, 
quando geralmente a supunham fortemente consolidada. Incumbe-me 
fornecer à história esses subsídios indispensáveis para que ela profira 
juízo imparcial e seguro. Cometeria eu uma falta se os ocultasse. Por 
outro lado, para que se aprecie com exatidão o meu procedimento, 
cumpre ter em vista as circunstâncias em que me achei, o meio em 
que me coube agir. Perante os meus próprios adversários de boa fé 
nada mais quero, nem preciso, para que reconheçam haver sabido 
manter com dignidade o meu posto. Na exposição que vou fazer, 
oferecer-se-me-á ensejo de contrariar mais de uma inverdade, as
soalhada pelos jornais publicados no Rio de Janeiro, desde o dia 16 
de novembro até a data da minha partida, 19; e que só a bordo do 
vapor que me conduziu pude ler. 

* 
Nos dois últimos meses do Ministério a que tive a honra de 

presidir, todo o esforço da oposição consistiu em conveneer o 
Exército de que lhe era hostil o governo, alimentando o intuito de 

* Este manifesto foi publicado em Lisboa no suplemento do Comércio de 
Portugal n.0 3.122, de 20 de dezembro de 1889. 
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abatê-lo. Dois jornais, principalmente, tomaram a si a tarefa ingrata 
de promover uma sedição militar, calamidade de que o Brasil fora 
preservado durante mais de meio século. Eram o Diário de Notícias 
e o Paiz, dirigidos pelos atuais Ministros da Fazenda e dos Negócios 
Estrangeiros do Governo provisório. Não cessavam as duas gazetas 
de, por odiosos pretextos, concitar os brios do Exército e da Armada, 
exagerando e adulterando fatos comezinhos da administração pública, 
inventando outros sem a menor plausibilidade sequer, atribuindo 
imaginárias ofensas às duas classes, não às. deliberações do Go
verno, mais justas e acertadas, senão também aos seus planos de 
futuro. No constante dizer das duas folhas, que assim se constituíram 
fomentadoras da anarquia, o Ministério pretendia nada menos que 
desprestigiar o elemento militar, e sobretudo o Exército, cuja disso
lução tinha em mente o Ministério de 7 de junho de 1889, que 
aliás se organizara, entregando as duas pastas da Marinha e da Guer
ra a dois oficiais Generais das forças de mar e terra (pensamento 
que, seja dito de passagem, serviu de tema para as prill?-eiras agres
sões irrogadas ao Presidente do Conselho),* e que às fileiras do 
Exército fora buscar dois coronéis para presidirem as Províncias de 
Mato Grosso e Ceará, cujas circunstâncias especiais reclamavam ad
ministradores da mais absoluta confiança! 

Jamais acreditei, confesso a minha ingenuidade, que tais manejos 
pudessem surtir efeito, calando no ânimo da maioria dos oficiais do 
Exército e menos da Marinha, tão correta e circunspecta até então 
no desempenho de seus árduos deveres. Admitia apenas a possibili
dade de arrastarem a alguma inconveniente manifestação um ou outro 
jovem exaltado e inexperiente. Supunha, porém, que os contivessem 
os conselhos e o exemplo dos superiores mais avisados e prudentes, 
persuadido de que em todo o caso, se qualquer abuso ou excesso 
fosse praticado, o coibiriam os meios disciplinares ordinários, en
quanto não se preparasse ação mais vigorosa para o futuro. Essa 
crença, além de se originar do inconcusso princípio de justiça, que 
de ninguém permite suspeitar criminalidade na ausência de fatos ave
riguados, corroborava-se por motivos muito especiais. 

O Sr. Visconde de Maracaju, Ministro da Guerra, era uma alta pa
tente do Exército, em cujo serviço ganhara todos os postos e dis
tinções. Devia, pois, conhecer-lhe bem as necessidades, reclamações 

* É curioso recordar que os principais impugnadores da chamada de dois 
generais para o Ministério foram os redatores dos jornais acima citados, que 
poucos meses depois se uniram ao Exército para conquistar o poder, sob o 
pretexto de desprestígio da classe militar. Veja-se entre os anexos o segundo 
discurso que proferi na Câmara dos Deputados, resvondendo às censuras feitas 
à nomeação de dois ministros militares. 

464 



e descontentamentos; não podia tampouco ser indiferente aos seus inte
resses, que lhe eram comuns. Pois bem; S. Ex~ nunca me preveniu 
de que assistiam à corporação razões de queixa contra o Governo: 
jamais trouxe ao meu conhecimento qualquer representação, nem 
formulou proposta ou exigência em favor da classe militar, que dei
xasse de ser atendida pelo Governo, salvo a que depois mencionarei. 

Logo em começo de nossa administração indicou que se mandasse 
regressar de Mato Grosso a divisão, que, sob o comando do Marechal 
Deodoro, para ali destacara o Gabinete anterior. Imediatamente anui 
a essa medida, que chamou para a capital do Império o chefe e o 
núcleo dos futuros sublevados, recomendando a S. Ex~ que tratasse 
de aproveitar o mesmo Marechal em comissão correspondente ao 
seu elevado posto. O Sr. Visconde de Maracaju fez sempre as pro
moções que lhe aprouve sem a mais ligeira oposição dos colegas, 
os quais opinaram tão-somente em contrário a S. Ex~ (que, entretanto, 
prontamente acedeu) pela demora no preenchimento de uma vaga 
de Brigadeiro, não por julgarem menos digno o Coronel que para 
ela apresentava, mas por ter parecido conveniente aguardar segunda 
vaga do mesmo posto, geralmente esperada em breve prazo, para 
que ao mesmo tempo alcançasse igual acesso outro oficial tão idôneo 
e com serviços tão valiosos como o primeiro. Não se verificando, 
porém, a vaga, ficou resolvida a promoção do oficial preferido pelo 
Sr. Ministro da Guerra. S. Ex~ quis pensões para algumas famílias 
de militares e obteve-as; entendeu galardoar a vários camaradas com 
títulos e condecorações e o conseguiu. 

Ao que não anuiu o Gabinete, e tal é a exceção que ressalvei, foi 
em uma derrama de graças por toda a oficialidade, baseada em certa 
tabela de equação entre os postos e a categoria dos títulos e con
decorações, de modo que a cada Marechal-de-'Campo se conferisse, 
verbi gratia, um baronato, a cada Brigadeiro uma dignitaria da Rosa, 
e assim por diante. Ponderou-se-lhe que generalizar tais mercês seria 
tirar-lhes o valor, não agradando nem mesmo aos contemplados. 
Não nos opusemos, todavia, a que oportunamente se distinguissem 
todos os que tivessem mérito assinalado. O Sr. Ministro da Guerra 
estava, portanto, satisfeito com a marcha dos negócios e, seguramen
te, assim não poderia acontecer se o Exército a que pertencia so
fresse injustiças ou agravos. 

Não é tudo: como recebesse avisos anônimos de que alguma 
coisa se tramava nos corpos da segunda Brigada, mais de uma vez 
chamei para o assunto a atenção de S. Ex~, que sempre me procurou 
tranqüilizar, assegurando nada ocorrer de extraordinário e estar vi
gilante para impedir ou reprimir qualquer irregularidade. No mesmo 
sentido ainda se pronunciou o Sr. Visconde de Maracaju, a 14 de 
novembro, em entrevista comigo, na véspera dos acontecimentos, 
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como depois relatarei. Verdade é que, por se achar enfermo, duas 
vezes obteve licença o Sr. Visconde de Maracaju, sendo substituído 
interinamente na pasta da Guerra pelo Sr. Ministro da Justiça, se
nador Cândido de Oliveira. Era possível que durante essas interrup
ções qualquer desgosto fosse infligido ao Exército. Mas, nos poucos 
dias em que serviu o Ministro interino nenhuma resolução foi to
mada, sem proposta ou acordo da segunda autoridade militar, o 
Ajudante-General do Exército, Marechal Floriano Peixoto, estimado 
e respeitado por seus camaradas e subordinados, entre os quais 
gozava da maior popularidade. 

Deste oficial-General, que incontestavelmente era o de maior pres
tígio em todo o Exército, com quem estava em contato imediato, 
inquiri também acerca das disposições em que ele se achava e de 
S. Ex~ tive seguranças iguais às que me oferecia o Sr. Visconde de 
Maracaju. Recebendo destarte, das duas fontes mais autorizadas e 
competentes, informações tão satisfatórias, não podia o Governo 
recear nenhum atentado, tanto mais quanto, como observei, jamais 
chegou ao seu conhecimento reclamação, individual ou coletiva, que 
acusasse injustiças a reparar ou necessidades a atender, relativamente 
às forças de linha. 

É certo que algumas faltas de disciplina foram cometidas na ca
pital e nas Províncias; mas, além de que eram a reprodução de 
outras praticadas desde muitos anos e que não haviam aconselhado 
medidas de rigor, não poucos fatos em sentido contrário me con
venciam de que, se o espírito de insubordinação afetava algumas 
praças e oficiais, não se generalizava o mal e podia ser extirpado 
sem o emprego de meios excepcionais, pelo influxo de uma política 
justa e moderada, posto que enérgica. Assim é que, sendo preciso, 
em conseqüência de conflitos travados na capital de Minas, entre 
praças do 99 Regimento de Cavalaria e as de polícia da Província, 
substituir aquele corpo, seguiu para ali, dentro de quatro horas após 
a recepção das primeiras notícias, nova guarnição, sem a menor re
lutância, retirando-se a antiga na melhor ordem e regularidade. Assim 
é que, exigindo as conveniências do serviço público que se destacasse 
um dos corpos da guarnição do Rio de Janeiro para a longínqua 
Província do Amazonas, em poucos dias para ali embarcou o bata
lhão de infantaria n9 22, sem embargo dos boatos espalhados de 
que desobedeceria à ordem de marcha e dos conselhos e provoca
ções, que para isso recebeu da imprensa oposicionista. Como refe
rência à partida dessa força, foi-me entregue uma comunicação do 
comandante da respectiva brigada, General Barão do Rio Apa, irmão 
do Ministro da Guerra, a qual, por feliz acaso, se me deparou entre 
os poucos papéis que minha família encontrou sobre a mesa de 
trabalho e me pôde entregar a bordo. Aqui transcrevo-a, como es-
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pécime significativo das informações que os chefes do Exército traziam 
ao conhecimento do Governo. Verão os meus compatriotas que pou
cos dias precedeu à sedição militar. 

Corte, 11 de novembro de 1889 
ILMO. E EXMO. SR. CONSELHEIRO VISCONDE DE ÜURO PRETO. 

Como V. Ex.a já deve saber, efetuou-se ontem, à hora determinada, o em· 
barque do batalhão 22.0 de infantaria na melhor ordem, não tendo havido a 
menor circunstância que denotasse pouca vontade no cumprimento da ordem 
do governo. 

Disse a V. Ex.a que nada me constava sobre a relutância do 22.0 embarcat 
e asseguro a V. Ex.a que os corpos da minha brigada são todos muito discipli
nados e que cumpriram sempre as ordens do governo; e se não fosse assim teria 
pedido exoneração do comando. 

Creia V. Ex.a que todos os corpos do Exército são disciplinados e que com 
eles o governo pode sempre contar. 

O Governo que lhes dê chefes que não queiram antepor a popularidade à 
disciplina (hoje um mal de que são atacadas todas as classes) e verá que o 
que eu digo é uma verdade. 

A disciplina é uma religião para o soldado e eles amam muito sua bandeira 
para darem-se em espetáculo triste, à vista da população, desobedecendo ao seu 
governo. 

Aceitei de bom grado a responsabilidade que V. Ex.a e o Sr. Conselheiro 
Ministro Interino da guerra me fizeram pelo embarque do 22. 0 ; estou, por
tanto, desobrigado dessa responsabilidade que nunca evitarei em relação a 
qualquer força sob o meu comando, porquanto saberei em todo tempo manter 
a disciplina. 

V. Ex.a prometeu-me que seria chamado à Corte o major do 22.0 , Sousa 
Menezes, logo que com seu batalhão chegasse à Província do Amazonas, peço 
pois licença para lembrar a V. Ex.a o meu pedido. 

Reiterando os protestos da minha mais alta estima e consideração, peço 
vênia para subscrever-me 

De V. Ex.a 
amigo mto. grato e respdor. 

BARÃo Do Rro APA* 

* O signatário desta carta, ;·enunciando ao título de Barão, publicou no dia 
19 a seguinte ordem do dia: 

A data de 15 de novembro é escrita com letras de ouro na história pátria, 
pois não é mais do que um complemento às de 7 de -setembro e 13 de maio. 
Nada mais nos resta para nos dizermos um povo livre; por isso convido a 
Guarda Nacional de meu comando a acatar com respeito e amor a nova insti
tuição e a bradar bem alto: Viva a união e fraternidade, vivam os Estados 
Unidos da República Brasileira, viva o Exército e a Armada, viva a Guarda 
Nacional. 

O Brigadeiro, 
ANTÔNIO ENÉAS GusTAvo GALvÃo 

Dias c'spois ao ser demitido, por decreto de 4 de dezembro, do comando 
superior da Guarda Nacional, o General, reassumindo o título, publicou nova 
ordem do dia, despedindo-se dos seus comandados e na qual disse: 

Do íntimo da alma agradeço a todos os Srs. Comandantes de Corpos, coman
dantes de Companhias, oficiais, cirurgiões e guardas e bem assim os meus cama-
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Quanto à Marinha, menos razão tinha ainda o Governo para sus
peitar que conspirasse contra autoridade legítima e principalmente 
contra as instituições vigentes. Nada ocorrera que justificasse seme
lhante conjetura, acrescendo que da parte de um dos seus membros, 
geralmente reputado altivo e violento, o Chefe de Divisão Wanden
kolk, Ministro da Marinha da insurreição, recentemente recebera eu, 
como sempre, as mais afetuosas provas de apreço pessoal e reconhe
cimento, recordando-me ele, por essa ocasião, de haverem-lhe sido por 
mim conferidos alguns postos e condecorações, quando ocupei a 
pasta hoje a seu cargo.* 

radas do Exército o quão graciosamente se prestaram a servir de instrutores 
dos mesmos corpos, as maneiras distintas com que me trataram e a pontuali
dade na execução das ordens do meu comando. E nem outra podia esperar de 
chefes tão distintos e briosos como sejam os Srs. . . F . . . F . . . (menciona 
todos os comandantes) ... 

Os quais nunca deram crédito à intriga pequena e vil que a todo transe 
buscava inimizar o Exército com a Guarda Nacional, espalhando que esta era 
reorganizada para bater aquele. 

Como General do Exército, em suas fileiras educado, sem outras vistas que 
a de bem servir a minha Pátria, magoavam-me esses boatos de oposição, como 
comuniquei ao ex-Ministro da Justiça no ofício abaixo transcrito de 14 de 
novembro último; não obstante continuava no trabalho da reorganização da 
Guarda Nacional, crente de que ela não seria mais do que uma reserva do 
nosso Exército, com o qual jamais se poderia medir por falta de elementos. 

Como General do Exército, envidei sempre todos os meus esforços para 
que entre a Guarda que organizava e os meus camaradas reinasse a maior 
cordialidade. 

Julgada correta a minha conduta, e por isso tinha a consciência tranqüila, 
quando à exautoração dos cargos que exercia e a reforma que se me acaba de 
dar em razão de ordem pública, contra a qual protestarei em tempo, vieram-me 
convencer da falta de confiança em mim depositada pelo Governo da Repú
blica. 

Não a mereci, porquanto, desde que foi aceita a nova forma de Governo a 
ela aderi; e como General brioso, que me prezo de o ser, jamais seria capaz de 
uma traição. 

Não perdi ainda a esperança de representar na minha Pátria o papel de 
mantenedor da ordem e de servir de sustentáculo contra qualquer tentativa às 
instituições. 

Então aqueles que, por me verem decaído, jogam-me baldões terão cons
ciência de quanto foram injustos para com o General que se orgulhava de 
estar sempre ao lado de seus camaradas. 

Finalizo agradecendo e louvando, pelo muito que me coadjuvaram, ao Estado
Maior do Comando composto do Major secretário Josino do Nascimento Fer
reira e Silva, Capitão Quartel-Mestre Joaquim Ferreira Campos e Capitão 
auxiliar João da Silva Torres. 

BARÃO DO RIO APA 

* Estas manifestações de gratidão do Sr. Wandenkolk tiveram lugar, em pre
sença de testemunhas, em uma das salas do Cassino Fluminense, por ocasião 
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Citarei ainda dois fatos concernentes a este oficial, bem signifi
cativos de que não nutria ressentimentos para com o Governo em 
cuja deposição colaborou. Diversos outros, referentes a distintos 
oficiais da Armada de todas as patentes, fácil me fora enumerar, em 
demonstração de que entre ela e o Governo reinavam confiança re
cíproca e até cordialidade. Limitar-me-ei, porém, aos que dizem 
respeito ao Sr. Wandenkolk, por sua proeminência na atual situação. 
Publicou certo jornal do Rio de Janeiro a notícia de que este oficial 
ia ser agraciado com um título nobiliário, que pertencera a pessoa 
de sua família. O Sr. Chefe de Divisão anunciou-o às guarnições 
dos navios do seu comando, surtos na Ilha Grande. Comandantes 
e oficiais fizeram a S Ex~, a propósito da anunciada mercê, brilhante 
manifestação de apreço, correspondida com toda a gentileza, aplau
dindo assim uns e outros a presumida deliberação do Governo im
perial. Tornar-se-ia o Sr. Chefe de Divisão republicano por não se 
haver efetuado o agraciamento? Se desgosto houve, não foi profundo 
e outro fato o prova. Tendo o Ministério a meu cargo dissolvido a 
Câmara dos Deputados, em sua grande maioria composta de con
servadores, procedeu-se à eleição da nova câmara em 31 de agosto 
próximo passado. A luta foi renhida, em todo o Império. O Partido 
Conservador, aliado ao Republicano, disputou a vitória em todos os 
distritos, gozando ambos de máxima liberdade de ação e de todas 
as garantias. O Sr. Chefe de Divisão Wandenkolk achava-se na Ilha 
Grande, a poucas horas de viagem do Rio de Janeiro. Como S. Ex~, 
muitos oficiais seus subordinados estavam qualificados eleitores na 
capital do Império. Em tempo oportuno, o Sr. Ministro da Marinha 
deu as ordens e facilitou os transportes precisos para que todos, que 
o quisessem, viessem exercer direito de cidadão, votando nos can
didatos de sua feição política. O Sr. Wandenkolk não se moveu do 
porto, permanecendo à frente da divisão e com S. Ex~ ficaram muitos 
outros oficiais, notoriamente pertencentes às fileiras republicanas ou 
conservadoras. 

Para homens de convicções sinceras e arraigadas, quais se deve 
crer sejam estes membros da corporação da Marinha, para explicar 
semelhante abstenção no momento decisivo, mormente se as opiniões 

do baile ali oferecido ao Sr. Conde d'Eu, em outubro, para solenizar o ani
versário do casamento de S. A. e o regresso da viagem ao norte. 

Ainda posteriormente, em um jantar oferecido por S. A. o Príncipe D. Pedro 
à oficialidade do couraçado chileno Almirante Cockrane no dia 5 de novembro, 
o Sr. Wandenkolk fez-me a fineza de repeti-Ia. Vendo-o sentado àquela mesa, 
ninguém suspeitaria, sem dúvida, que S. Exa era um dos conjurados da revo
lução que triunfaria dez dias depois! 
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políticas contrárias às do Governo se juntasse a circunstância de 
estarem sob a pressão de ofensas e de agravos por ele infligidos? 

:É sabido que todas as classes civis e militares da capital do 
Brasil esmeraram-se em obsequiar a oficialidade do encouraçado chi
leno Almirante Cockrane, fundeado naque!;;; porto. O Clube Naval, 
presidido pelo Sr. Chefe de Divisão Wandenkolk, foi, como e::a na
tural, dos que mais se esforçaram para festejar os nossos hóspedes 
e leais amigos. Não dispondo de grandes recursos pecuniários, os 
membros da associação ver-se-iam em dificuldades para os dispêndios 
que tais demonstrações exigiam. Foi ao Presidente do Conselho e 
Ministro da Fazenda que eles se dirigiram para livrar-se de emba
raços, por intermédio do Chefe Wandenkolk, que sabe ter sido tão 
galhardamente atendido como permitiam os recursos à disposição do 
governo. Importa acrescentar, pois o episódio é expressivo, que em 
galante emulação com a oficialidade da Marinha, a do Exército não 
quis fazer menos do que ela, em honra dos chilenos. Todos os es
tabelecimentos ou corporações militares, que os convidaram para 
recepções de júbilo, exceto a Escola Superior de Guerra, solicitaram 
e obtiveram generoso auxílio do Ministério. Passava-se tudo isto 
poucos dias antes da sublevação de 15 de novembro. Ora, podia-se 
porventura suspeitar que cavalheiros de sentimentos elevados cons
pirassem pela deposição do Gabinete, no próprio momento em que 
assim pediam e recebiam favores de tal ordem?* 

Confesso, torno a dizê-lo, minha ingenuidade. Não acreditei nunca 
em uma conjuração militar. Atribui sempre os avisos anônimos que 
me eram dirigidos a algum indivíduo ou grupo de interessados, que 
com tais advertências (aliás concebidas em termos vagos e sem arti-

* Constou-me que oficial superior do Exército contestara, em publicação pela 
imprensa, a afirmativa de que os chefes dos estabelecimentos e corporações 
militares se dirigiram ao governo pedindo auxílio pecuniário para as festivi
dades promovidas em honra dos chilenos. 

Não conheço a contestação, porque, casualidade ou propósito, a minha cor
respondência é desencaminhada e dificilmente recebo jornais ou cartas do Brasil. 

Assegura-me, porém, pessoa de inteira fé, que ela apareceu em folha de 
Pernambuco. 

Felizmente, entre os poucos papéis que minha família pôde trazer encontrei 
documento comprobatório de que neste ponto, como em todos os demais, a 
minha narrativa foi escrupulosamente exata. Ei-lo aqui: é uma carta do então 
comandante da Fortaleza de São João, na baía do Rio de Janeiro: 

"Fortaleza de S. João, 28 de outubro de 1889. 
ILMO. E ExMo. SR. CoNSELHEIRO 
SENADOR VISCONDE DE ÜURO PRETO: 

Tenho muita honra em saudar a V. Ex.a. Devido aos afazeres do cargo 
oficial que aqui ocupo e da honrosa missão de representar a classe militar 
perante a distinta oficialidade do Almirante Cockrane, não me tem sido pos-
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culação de fatos ou nomes) esperavam, se adversários eram do Go
verno, arrastá-lo a medidas de precaução que suscitassem ressenti
mentos e o prejudicassem; se simplesmente ambiciosos, abrir espaço 
à satisfação de aspirações que só lograriam vingar, afastados das co
missões e cargos que exerciam aqueles oficiais contra quem, por
ventura, o governo houvesse de reagir. 

* 
Tais eram as disposições do meu espírito e conhecem-nas quantos 

comigo privavam, quando, no meio dos trabalhos e preocupações, 
que me acarretava a próxima reunião das Câmaras legislativas, vários 
sucessos - isoladamente sem importância, mas assumindo-a, em seu 
conjunto - vieram sugerir-me a primeira dúvida acerca da plena se
gurança, que me garantiam os Srs. Ministro da Guerra, Ajudante 
General do Exército e Brigadeiro Barão do Rio Apa, assim como 
os pormenores que deixo referidos. Em um dos festejos, a que já 
aludi, o atual Ministro da Guerra, então lente da Escola Superior 
dessa repartição o Tenente-Coronel do Exército, sustentou, em pre
sença da oficialidade estrangeira e do Ministro seu superior hierár
quico, ser inconcusso direito da força armada depor na praça pública 
os poderes legítimos, constituídos pela Nação, quando entendesse 
que seu brios o exigiam, ou o julgasse acertado e conveniente para 
o bem da Pátria.* 

No dia seguinte, ou no imediato, esse lente era estrepitosamente 
aplaudido na própria sala das preleções, por um grupo de oficiais 
subalternos de diferentes corpos, pela energia e ombridade com que 

sível receber as ordens de V. Ex.a. É meu desejo também realizar nesta Escola 
de Aprendizes Artilheiros, situada em belo lugar, uma festa inteiramente dife
rente das que se tem feito, em homenagem à visita dos nossos hóspedes, podendo 
até tornar-se uma das mais mencionadas. 

A Escola Militar, graças ao patriotismo de V. Ex.a saiu-se galhardamente, e 
a de Aprendizes Artilheiros deseja também distinguir-se como a sua co-irmã. 
Para este fim, levando em conta a distância a que se acha afastada do centro 
dos recursos, peço a V. Ex.a para mandar-me a quantia de um conto de réis, 
ficando certo V. Ex.a de que farei uma festa condigna, que será, como espero, 
com a presença de S. A. o Sr. Conde d'Eu e mais membros da Augusta Família 
Imperial e de V. Ex.a, e mais membros do Ministério, uma das mais impor
tantes. Aguardo com urgência as respectivas ordens de V. Ex.a. 

De V. Ex.a 
Admirador, Atento Venerador e Criado 

Tenente-Coronel 
JOÃO VICENTE LEITE DE CASTRO." 

Não preciso acrescentar que o Sr. Leite de Castro foi atendido prontamente. 
* O Sr. Cristiano B. Otôni afirma no folheto: O Advento de República no 
Brasil "que eu me achava presente na ocasião". É inexato. 
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no mencionado discurso defendera os direitos e o pundonor da classe 
militar.* 

Quase simultaneamente chegou-me a notícia de que no aube 
Militar, grêmio da oficialidade do Exército, e sob a presidência do 
mesmo lente, se haviam alistado em uma só sessão numerosíssimos 
sócios, promovendo-se ativamente a aquisição de outros em todos os 
batalhões. Asseverava-se que isto ocorrera na noite de 9 de novem
bro, em que o governo ofereceu um baile a oficialidade do Almirante 
Cockrane.** 

Com estas revelações coincidiu o aparecimento de artigos editoriais 
e ameaçadores no Paiz, um dos quais comentando certa demonstra
ção de apreço feita pela Associação Comercial do Rio de Janeiro ao 
Chefe do Gabinete, dizia simbolizar ela o Capitólio, donde em breve 

* Esta manifestação teve lugar no dia 26 de outubro e nela tomaram parte 
os oficiais do 2.0 Regimento de Artilharia e 1.0 e 9.0 de Cavalaria. 
** Eis como descreve o que se passou no Clube Militar um oficial do 
Exército: 

"Tendo-se resolvido convocar uma reunião de oficiais no Clube Militar a 9 de 
novembro, para tratar de assuntos da classe, concordou-se na véspera entre o 
Dr. Benjamin Constant, o autor deste artigo e alguns outros oficiais, que na 
sessão do dia 9 se aceitasse a proposta que então apresentei de entregar-se a 
solução da questão a uma comissão de três membros com faculdade de obrar 
livremente, depois de mais uma última e enérgica tentativa junto ao Governo, 
marcando-se-lhe o prazo de 24 horas, para levar a termo sua missão e dar 
conta do resultado ao Clube. 

Na sessão do dia 9, à noite, presentes cento e cinqüenta e três oficiais, propôs 
o Dr. Benjamin Constant que, em vez de ser nomeada Comissão de três mem
bros, lhe fossem entregues os poderes que a ela se pretendia conceder e lhe 
dessem o prazo de oito dias para apresentar o resultado dos trabalhos que ia 
empreender. 

Com o fim de evitar discussões inoportunas em assembléia tão numerosa, 
tanto mais quando achavam-se os ânimos dos jovens oficiais que a constituíam 
exacerbados em alto grau pelos últimos atos do governo, e sabíamos estar 
debaixo de constante vigilância dos agentes da polícia, propus imediatamente: 
que, dando prova de completa confiança na palavra que o Dr. Benjamin Cons
tant acabava de empenhar espontaneamente, e como justa manifestação a seu 
elevado caráter e a sua reconhecida dedicação à classe a que pertence, se lhe 
desse o mandato sem discussão. 

Acolhida com entusiasmo esta moção, cujo alcance principal era deixar aos 
chefes os meios de trabalhar com a reserva necessária, o Dr. Benjamin Cons
tant agradeceu a honra com que o distinguiam assim os companheiros e levan
tou-se logo a sessão. 

Desde essa mesma noite começou o digno oficial a desempenhar a delicada 
missão que lhe fora confiada. 

Com a convicção de que nada alcançaria por meios brandos e suasórios 
junto ao orgulho e pertinaz obstinação do Chefe do gabinete, resolveu recorrer 
à reação armada." 
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seria arremessado à rocha Tarpéia o Governo a quem atribuía planos 
sinistros e tenebrosos, que felizmente não se realizariam (assevera
va-o a folha) - graças à infalível e próxima queda. Sobre tais pre
núncios chamei a atenção do Gabinete na penúltima conferência que 
tivemos, terça-feira, 12 de novembro, de 1 para 3 horas da tarde, 
recomendando tanto ao Sr. Ministro da Guerra como ao da Justiça, 
que pelos meios a seu alcance procurassem sindicar do que sucedia 
e sem demora fossem tomadas as providências que os fatos recla
massem, cientificando-me de tudo quanto soubessem. Ainda nessa 
ocasião afirmou-me o Sr. Ministro da Guerra que nada havia a temer, 
acrescentando (textualmente) que nessa manhã falara ao Ajudante
General e fora informado de que tudo corria regularmente. S. Exlil 
disse mais: esteja tranqüilo; estamos vigilantes, eu e o Marechal 
Floriano; nada haverá.* 

Na quarta-feira, 13 devia eu ir a Petrópolis despachar com S. M. 
o Imperador, ao que obstou enfermidade gravíssima em pessoa de 
minha família. Partiu em meu lugar o Sr. Ministro do Império e 
conservei-me em minha residência. 

Na manhã de quinta-feira, 14, recebi a seguinte carta do Sr. Mi
nistro da Justiça: 

EXMO. CHEFE E AMIGO: 

Gabinete do Ministro da Justiça. 
Rio, 13 de novembro de 1889. 

Soube pelo Sr. Basson que não foi a Petrópolis por incômodo de família, 
o que muito sinto. Aí vai carta do Ajudante-General, em que ele declara que 
se trama alguma coisa. Estou vigilante e é bom recomendar cuidado ao Ma
racaju. Se souber de alguma coisa avisarei. Colega e amigo, 

CÂNDIDO DE OLIVEIRA 

Eis a carta do ajudante-general: 

Rio, 13-11-1889 
ExMo. AMIGo SR. CoNSELHEIRo: 

A esta hora deve V. Ex.a ter conhecimento de que tramam algo por aí além: 
- não dê importância, tanto quanto seria preciso, confie na lealdade dos chefes, 
que já estão alerta. Agradeço ainda uma vez os favores que se tem dignado 
dispensar-se. O meu afilhado, isto é, afilhado dos liberais do Rio Grande do 
Norte, Fonseca e Silva, esteve aqui em comissão, percebendo vencimentos de 
comissão ativa; não é de justiça que vá para aquela província com prejuízo, 
razão por que peço despacho favorável à nota junta, que V. Ex.a devolverá e 
com a data de 11.** 

"' Respondendo ao meu Manifesto o Sr. Visconde de Maracaju não contestou 
esse ponto. Veja-se no Jornal do Comércio de 14 de janeiro de 1890, e entre 
os anexos o artigo que se inscreve: "O General Visconde de Maracaju ao País". 
** O afilhado do Marechal, a que S. Ex.a se refere na carta supra, era grande 
protegido seu, apresentando-o sempre como pessoa da maior confiança. Para 
ele pediu com instância mais de uma Comissão importante, e foi esse mesmo 
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Tendo de presidir o tribunal do Tesouro, mandei convidar os Srs. 
Ministros da Guerra e da Justiça e o presidente da Província do 
Rio de Janeiro* para ali conferenciarmos. 

Aos Sr. Ministro da Guerra comuniquei a carta do Marechal Flo
riano Peixoto, pedindo que me dissesse o que sabia a tal respeito. 
S. Ex~ nada pôde adiantar, continuando, porém, a mostrar-se per
feitamente seguro de que a ordem pública não seria alterada e de 
que, no caso contrário, sobrariam ao Governo elementos de repres
são, pois pela primeira Brigada, ao menos, respondo eu, em quaisquer 
emergências. 

- Consta-lhe alguma coisa a respeito do Marechal Deodoro? -
inquiri, em conseqüência de se me haver dito que tomaria parte em 
alguma manifestação. 

- Nada me consta e suponho que não se envolverá em distúrbios, 
até porque está enfermo. 

- Bem- retorqui -, cumpre que V. Ex~ esteja atento e não 
perca um instante. Mande chamar o General Deodoro e abra-se com 
ele. Um oficial General não pode nem deve consentir que envolvam 
seu nome em manifestações contra a autoridade constituída. Confe
rencie com o Ajudante-General, indague de tudo quanto o levou a 
escrever ao nosso colega da Justiça e tome logo as providências que 
o caso requerer, mandando-me à noite informar do que souber e 
tiver feito. 

- Mandarei o próprio Marechal Floriano. 
- Tanto melhor: - estimarei ouvi-lo pessoalmente; queira co-

municar-lhe que o espero em minha casa, entre 7 e 8 horas da noite. 
Ao retirar-se o Sr. Ministro, continuei: 
- Se o Marechal Deodoro não der explicações satisfatórias, será 

preciso tomar providências contra ele, reformando-o até se necessário 
for. Concordará V. Ex~ com esta medida? 

- Conforme - replicou o Sr. Ministro da Guerra - conforme o 
procedimento que haja tido ou venha a ter. 

- Estamos de acordo - concluí -, vá providenciar sem perda de 
tempo. 

oficial que no dia 15 de novembro, por ordem do General Deodoro, se apossou 
do comando do corpo policial do Rio de Janeiro, quando este marchava em 
auxílio do governo. É o Tenente-Coronel Francisco Vitor da Fonseca e Silva, 
que suponho ter sido já promovido. 

Sou de V. Ex.a menor criado, am.o e obgd. 
FLORIANO PEIXOTO 

* Carlos Afonso de Assis Figueiredo. 
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E com isto despediu-se o meu colega, o Sr. Visconde de Ma
racaju.* 

Com o Sr. Ministro da Justiça combinei nas ordens necessárias 
para ficarem de prontidão o corpo policial e a guarda cívica, man
dando por intermédio do Conselheiro Chefe de Polícia continuar nas 
ativas diligências que já estava empregando aquele distinto auxiliar, 
para descobrir a verdade do que porventura se tramasse. 

Ao Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro, que sem de
mora acudiu ao meu chamado, encarreguei de reunir na capital e no 
mais breve prazo possível a força de que pudesse dispor, tendo-a 
preparada para embarcar com destino à Corte, devidamente municia
da, ao primeiro aviso. Essa autoridade, com a energia e zelo que 
caracterizam o Sr. Conselheiro Carlos Afonso, cumpriu exatamente 
as minhas instruções. 

Tomadas estas providências, e outras não podiam ser por mim 
adotadas na emergência, aguardei os acontecimentos. Não me apa
receu, como esperava, o Sr. Marechal Floriano Peixoto à hora mar
cada, o que atribuí a algum impedimento pessoal. Recebi, porém, o 
Sr. Chefe de Polícia, que, mostrando-se apreensivo de que alguma 
coisa se preparava em hostilidade ao Governo, me deu parte das 
acertadas medidas que punha em prática para averiguar dos fatos 
e proceder como eles determinassem. A S. Exª" comuniquei uma carta 
nessa tarde entregue, narrando preparativos que se faziam no Quartel 
do 19 Regimento de Cavalaria e citando os nomes de alguns oficiais 
mais decididos e ativos na propaganda contra o Governo. 

Essa carta estava assinada por um nome que nos pareceu de 
disfarce, mas pelo seu contexto merecia a mais séria atenção. De
terminei ao Chefe de Polícia que fosse apresentá-Ia ao Ajudante
General do Exército diretamente (por me constar que o Sr. Ministro 
da Guerra se retirara para o alto de Santa Teresa, em lugar de 
difícil acesso) - que se informasse do que na mencionada carta 
havia de verdade e das providências adotadas, participando-me tudo 
imediatamente, assim como o motivo por que deixara o Sr. Floriano 
Peixoto de procurar-me. Cerca das 1 O horas da noite, recebi a visita 
do Sr. Conselheiro Sousa Ferreira, principal redator do Jornal do 
Comércio. S. Exª" vinha saber se era exato, como lhe haviam referido, 
ter sido expedida ordem de prisão contra o Marechal Deodoro e 
para o embarque de vários batalhões da guarnição da Capital. Res-

* No seu citado artigo o Sr. Visconde de Maracaju diz ter havido equívoco 
de minha parte, quando afirmo que no princípio desta conferência ainda me 
tranqüilizou, assegurando-me ter o governo meios suficientes para reprimir 
qualquer movimento. O equívoco, porém, é de S. Ex.a, como ficou patente da 
minha resposta e da réplica do Sr. Visconde. 
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pondi não serem verídicas essas informações e que nem o Governo 
cogitara sequer de tais atos, por não haver motivos que os aconse
lhassem. O Sr. Sousa Ferreira mostrou-se satisfeito com as seguranças 
que eu lhe dava, porque, no seu conceito, tais ordens trariam as mais 
graves conseqüências. 

- Que conseqüências? - perguntei. 
- Não seriam cumpridas. 
- O Governo far-se-ia obedecer. 
- Não teria meios. 
- Meu caro Sr. Conselheiro, já lhe afirmei e repito que não 

se lembrou o Ministério de mandar prender o Marechal Deodoro, nem 
de fazer sair da Corte nenhum dos corpos da guarnição, mas se as 
conveniências do Serviço Público o exigirem, não hesitarei em dar 
as ordens necessárias, sejam quais forem as conseqüências; se for 
desobedecido, recorrerei aos batalhões que se conservarem leais, re
correrei à Marinha, recorrerei à Guarda Nacional e ao povo; em 
todo o caso cumprirei o meu dever. Hei de manter o poder com 
dignidade ou resigná-Zo-ei. 

- Mas a dignidade não exclui a prudência. 
- Tenho-a toda, quanto é possível. De que atos de precipitação 

me argúem? 
- A prisão do General Deodoro seria uma imprudência - insistiu 

o Sr. Sousa Ferreira. 
- Mas já lhe disse que não a ordenei! 
- Porque não manda desmentir o boato pelo Diário Oficial? 
- Não o farei, porque isso me obrigaria a desmentir todas as 

balelas que a oposição se lembrasse de inventar. Desminta-o o Jornal 
do Comércio, já que chegou ao seu conhecimento se o julga neces
sário. Para isso o autorizo. O Sr. Conselheiro Sousa Ferreira pros
seguiu em observações consoantes à primeira, respondendo-lhe eu 
sempre no mesmo sentido e ao se despedir me declarou que havia 
cumprido um dever não só de amigo, senão de jornalista que se 
interessa pela manutenção da ordem pública. 

- Agradeço ... lhe muito a intenção, redargüi; mas se os grandes 
interesses sociais perigarem e a ordem pública for perturbada, a res
ponsabilidade não será minha, sim dos que promovem a propaganda 
subversiva e também dos órgãos de publicidade que devendo com
batê-la, não o fazem, deixando-a sem contestação. Hoje quando 
reflito sobre este incidente, pergunto a mim próprio se os boatos 
que chegaram ao conhecimento do redator chefe do Jornal do Co
mércio e o obrigaram a percorrer longa distância para ir a minha 
casa averiguar da autenticidade deles, não teriam relação com a 
conferência, pela manhã, entre mim e o Sr. Ministro da Guerra. Só 
com S. Ex?- me abrira acerca da eventualidade . de repressão contra 
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o General Deodoro, verificado não ser regular o seu procedimento; 
a ninguém mais absolutamente comunicara o meu pensamento. Donde 
partiria, pois, a notícia da prisão, da qual aliás nem falei, mas sim 
de reforma? Talvez o futuro esclareça este ponto.* 

As 11% da noite, despachava eu papéis da pasta da Fazenda, 
quando recebi pelo telefone o seguinte recado do conselheiro Basson: 

Previno-o de que o primeiro Regimento está em armas no respectivo quartel; 
comunicou ao Ajudante-General que estava nessa atitude. Os chefes do Exér
cito estão no Quartel-General reunidos. Mandaram intimar o regimento para 
se desarmar. Não sei o que fará. Julgo necessária a sua presença aqui por todos 
os motivos. Estou na secretaria; envio o meu carro com o meu ajudante que 
vai para acompanhá-lo, e espero-o. 

O guarda-cívico José Antônio Rodrigues, que foi chamar o respectivo coman
dante, indagando onde morava este, foi ali preso e ficou. 

Respondi que ia partir, e, efetivamente, momentos depois sai a pé, 
em direção à cidade, acompanhado pelo meu amigo e hóspede o 
Sr. Coronel Gentil José de Castro. Descemos a Rua de São Francisco 
Xavier dispostos a tomar o primeiro veículo que encontrássemos. 
Nos proximidades da ponte do Maracanã cruzou conosco um carro; 
fizemo-lo parar. Era o do Chefe de Polícia e conduzia o Capitão 
Lírio, que me confirmou as notícias transmitidas pelo telefone. Se
guindo pela Rua Haddock Lobo, entramos no Quartel de Cavalaria 
Policial. Por ordem do Sr. Conselheiro Chefe de Polícia estavam já 
reunidas e prontas 40 praças e 2 oficiais. Mandei que a elas se in
corporassem as ordenanças dos Ministros, assim como os diversos 
destacamentos ou patrulhas, que pudessem com presteza ser avisados, 
que fosse chamado sem demora o Comandante Cícero Galvão e que, 
convenientemente armados e municiados, seguissem para o Quartel 
Central, à Rua dos Barbonos. Dali dirigi-me à Secretaria da Polícia, 
onde se achavam o Conselheiro Basson, o delegado Dr. Carijó e 
alguns agentes. Estavam reunidos também três ou quatro re
pórteres um dos quais, o da Gazeta de Notícias, não mais se afastou 
e foi testemunha de quanto ocorreu daí por diante, até o desenlace 
final. 

Na Secretaria soube que a razão, ou antes o pretexto, do levan
tamento do 1 Q Regimento de Cavalaria, era a inculcada prisão do 
Marechal Deodoro, e a denúncia de que ia ser atacado pela chamada 
guarda negra. Inteirando-me do ocorrido e das providências toma
das, soube que o Conselheiro Basson tinha já mandado prevenir os 

* Efetivamente está hoje verificado que essa notícia foi assoalhada pelo Major 
Solon para irritar os ânimos da 2.a Brigada e precipitar o pronunciamento. E 
isto qualificou-se de patriótico estratagema de guerra! 

477 



demais Ministros, assim como o Presidente do Rio de Janeiro, para 
ter de prontidão a força policial da Província, e o comandante do 
corpo de Polícia da Corte para que imediatamente o pusesse em 
armas. Ordenei que me viessem falar sem demora o Ajudante General 
do Exército e o Comandante do Corpo de Bombeiros, que compa
receram pouco depois. O Sr. Marechal Floriano Peixoto, confirmando 
e ampliando as notícias dadas pelo Sr. Conselheiro Basson, disse-me 
que fora avisado pelo Capitão Godolfim de ordem do Tenente
Coronel Silva Teles, que se declarava coacto, de que tanto o 19 Re
gimento de Cavalaria, como toda a 2~ Brigada, se armaram e que 
S. Ex~ tinha mandado recomendar ao mesmo Tenente-Coronel, Co
mandante Interino da Brigada, que aconselhando prudência aos ofi
cias e procurando detê-los no aquartelamento, viesse falar-lhe ao 
Quartel-General do Exército, onde o fora esperar. Acrescentou que 
tomara, no entanto, as providências precisas, sendo esse o motivo 
pelo qual deixara de me procurar naquela noite, conforme lhe orde
nara o Sr. Ministro da Guerra. 

Perguntei se havia prendido o Capitão Godolfim, que se lhe apre
sentara, em nome de uma força sublevada, porquanto o fato de ar
mar-se, sem ordem superior, constituía já de si grave crime militar. 
Respondeu-me que o não prendera, para ganhar tempo e se poder 
acautelar, porque se aquele oficial não regressasse ao quartel, muito 
provavelmente os corpos, desconfiando de que o governo estava 
prevenido, pôr-se-iam imediatamente em movimento, antes de reuni
dos e dispostos os meios de contê-los. Comunicou-me ainda o Sr. 
Marechal Floriano Peixoto que mandara intimar à 1 ~ Brigada que 
deixasse as armas e aguardasse ordens posteriores. Ponderei não ser 
bastante o desarmamento dos corpos, porque o simples fato de to
marem armas sem ordem superior importava, como já disse, crime 
grave, sendo mister prender oficiais e soldados, distribuindo-os pelas 
fortalezas e estabelecer logo rigorosa sindicância para conhecimento 
de toda a verdade e punição dos culpados, em desafronta da lei. 
Ordenei-lhe que assim procedesse, convindo o Sr. Marechal em que 
era essa a marcha a seguir. 

Inquirindo se iá reunira tropa bastante para executá-lo, respon
deu-me que precisaria talvez de mais alguma, por lhe constar que 
parte da 1 ~ Brigada (a do comando do Sr. Barão do Rio Apa) era 
simpática aos amotinados, não tendo plena confiança senão no 1 OQ 
Batalhão de Infantaria. Pediu-me que mandasse vir o 249 da mesma 
arma aquartelada na ilha do Bom Jesus e o 4Q de Artilharia, desta
cado na fortaleza de Santa Cruz. Fazia o Sr. Ajudante-General grande 
empenho, sobretudo na vinda deste último corpo, por não ter à sua 
disposição nenhuma força daquela arma. Tranqüilizei-o, assegurando 
que expediria imediatamente as ordens precisas, podendo S. Ex;;t, no 
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entanto, contar desde logo com o corpo de Polícia da Corte, que Ja 
deveria estar reunido, e assim também com o de bombeiros. Além 
dessa força, poder-se-ia lançar mão do corpo policial do Rio de 
Janeiro e dos Corpos de Marinha. Observou-me o Sr. Marechal 
Floriano Peixoto que a intervenção de qualquer contingente da Ma
rinha seria de grande efeito moral, pois os amotinados propalavam 
que ela os apoiaria, desiludindo sua presença muita gente. Pediu 
mais que se preparassem logo os transportes para o 49 Batalhão de 
Artilharia, e esperassem no Arsenal de Marinha o Comandante Te
nente-Coronel Pego, que ali compareceria para ir buscá-lo e outros
sim que se fizesse ocupar por alguma força da Província do Rio de 
Janeiro a ilha do Boqueirão, onde havia grande depósito de material 
de guerra. 

Não me recordo bem se antes ou depois da chegada do Sr. Aju
dante-General, apresentou-se o Coronel Neiva, comandante do Corpo 
de Bombeiros, a quem determinei que imediatamente o formasse e 
convenientemente armado se pusesse à disposição de S. Ex9- Lembro
me, porém, perfeitamente de que, declarando-me o Sr. Coronel Neiva 
não ter aquele corpo espingardas, disse n Sr. Marechal Floriano 
Peixoto que as poderia receber no Quartel-General do Exército. 

Ao retirar-se assegurou-me S. Ex9- que eu podia contar consigo.* 
Incumbindo o Sr. Coronel Gentil de ir a Niterói recomendar ao 

Presidente da Província que fizesse marchar o corpo policial e guar
necer por tropa municiada a ilha do Boqueirão e o Sr. Conselheiro 

* Das diversas narrações dos sucessos de 15 de novembro resulta a prova de 
que desde o dia 13 desse mês o Sr. Marechal Floriano Peixoto estava preve
nido pelo Marechal Deodoro da conspiração militar. 

Eis como o refere o Tenente-Coronel Jacques Ourique: 
"Por sua parte o Gener«l Deodoro, no dia 13, mandou chamar o aiudante 

general do Exército, Marechal de Campo Floriano Peixoto e confiou à sua 
lealdade a posição em que se achava o Exército. Tendo ponderado o Marechal 
Floriano Peixoto que, a seu ver, os atos do governo não autorizavam ainda 
semelhante extremo e talvez fosse preferível fazer uma última tentativa junto 
ao gabinete, o Marechal Deodoro declarou categoricamente ao seu velho amigo 
que o movimento era irrevogável e que ele já se achava à frente de seus com
panheiros." 

Este mesmo oficial afirma que os revolucionários contavam com as seguintes 
forças: todos os corpos da 2.a Brigada e 7.0 Batalhão de Infantaria, parte do 
1. 0 ; muitos oficiais do Exército e da Armada, diversos navios e um contingente 
de fuzileiros navais e, acrescenta: 

"N2:o dispunha (a revolução) do 1 O. 0 Batalhão de Infantaria, da polícia da 
Capital da província do Rio de Janeiro, do 1.0 Batalhão de Artilharia de posi
ção, Corpo de Bombeiros e de imperiais . . . Devo fazer notar que conquanto 
nestes corpos houvesse oficiais e soldados dedicados à causa, que trabalhavam 
ativamente em favor da revolução, nada se tinha alcançado até o dia 14, talvez 
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Chefe de Polícia de marcar aos meus colegas do Ministério que 
comparecessem àquela secretaria, para onde haviam sido convidados, 
como ponto de reunião o Arsenal de Marinha, para lá me dirigi. 
Abrir-se-me o portão, dar-me a conhecer, despertar o porteiro, ser 
chamado o Inspetor, Chefe de Divisão Foster Vidal e apresentar
se-me S. Exl:l foi obra de 15 minutos, quando muito. 

Enquanto isto se passava, expedi a ordem e telegrama seguintes: 

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 
SR. DIRETOR DO ARSENAL DE GUERRA: 

Mandei V. s.a prevenir já o Exmo. Sr. Ministro da Guerra de que me acho 
no Arsenal de Marinha, onde preciso falar a S. Ex.a. Outrossim, telegrafe para 
a Fortaleza de Santa Cruz, de ordem do mesmo Sr. Ministro da Guerra, a fim 
de que o corpo de artilharia que ali está aquartelado prepare-se para embarcar, 
devidamente municiado, logo que chegarem os transportes. Prepare os que aí 
tiver, e, dadas estas ordens, venha entender-se comigo neste Arsenal. - 15 de 
novembro de 1889. -Às 3~ horas da manhã. 

* 
Urgente - A S. M. O IMPERADOR: 

Senhor, esta noite os 1.0 e 9.0 Regimentos de Cavalaria e o 2. 0 Batalhão de 
Artilharia, a pretexto de que iam ser atacados pela Guarda Negra e de ter sido 
preso o Marechal Deodoro, armaram-se e mandaram prevenir o Chefe do 
Quartel-General de que viriam desagravar aquele Marechal. O Governo toma 
as providências necessárias para conter os insubordinados e fazer respeitar a 
lei. Acho-me no Arsenal de Marinha com os meus colegas da Justiça e da 
Marinha. 

Estes senhores ministros aí compareceram no momento em que 
redigia o telegrama. Ao Sr. Foster Vidal ordenei: que preparasse 
imediatamente todos os meios da transporte de que dispusesse o 
Arsenal, para com os que viessem do de Guerra irem buscar à ilha 
do Bom Jesus o batalhão 24 e à Fortaleza de Santa Cruz o 19 de 
Artilharia, aquele imediatamente e este logo que se apresentasse o 
Comandante Pego; e que mandasse vir para o Arsenal o Batalhão 
Naval e o Corpo de Imperiais Marinheiros, fornecendo cada navio 

pelo imprevisto do fato que devia dar-se no dia 16. Entretanto, a unidade ma· 
nifestada no momento decisivo, quando uma simples oscilação podia ocasionar 
graves tropeços, é a prova mais evidente do patriotismo do Exército e da 
Armada." 

[A Revolução de 15 de novembro, cartas publicadas no 
Jornal do Comércio de 4 e 5 de dezembro de 1890.] 

Ignoro a razão por que o Sr. Tenente-Coronel Ourique deixa de influir nas 
forças com que contava a revolução as escolas militares, que marcharam para 
o campo. 

Não sei também se inclui nessas forças o corpo policial da Corte ao mando 
do Coronel Andrade Pinto. Como depois se verá, parece que esse corpo, nume
rosíssimo e da imediata confiança do Governo, estava feito com os revolu· 
cionários. 
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os destacamentos que pudesse dispensar. Estas ordens foram, sem 
detença, executadas. 

Compareceram pouco depois o Coronel Pego, que partiu para 
Santa Cruz e, em seguida, o Coronel Fausto, inspetor do Arsenal 
de Guerra que acudira ao meu chamado. Ordenei-lhe que pusesse 
o Arsenal em estado de defesa e repelisse qualquer tentativa de 
assalto. Disse-me S.S.ll- que ia imediatamente providenciar, mas cha
mou a minha atenção para a necessidade indeclinável de ser ocupa
do o Morro do Castelo por tropa do Governo, porque, se os amo
tinados dele se apoderassem, seria impossível sustentar-se o Arsenal. 
Respondi-lhe que proveria a esse respeito. Perguntou-me o que de
veria fazer acerca dos menores existentes no Arsenal no caso de 
ataque. Autorizei-o a mandar para suas casas os que tivessem fa
mília, acautelando quanto à segurança dos outros do melhor modo 
possível. Todas estas ordens foram comunicadas aos meus colegas 
da Justiça e Marinha. Mais tarde chegou o da Guerra. O Sr. Ministro 
da Marinha, Barão do Ladário, com a pronta decisão que o distingue, 
tomou sem demora outras providências para a defesa do Arsenal e 
ativou a execução das já determinadas. Cientificado do que estava 
feito, o Sr. Ministro da Guerra, a quem lembrei a conveniência de 
mandar guarnecer o Morro do Castelo, convidou-me para o acom
panhar ao Quartel-General do Exército, que era o seu posto e para 
onde precisava voltar, tendo já ali estado, creio eu. Disse-lhe que 
me parecia melhor ficar no Arsenal de Marinha, donde mais facil
mente o poderia auxiliar, conforme as circunstâncias exigissem. 

- A presença de V. Ex:). observou-me o Sr. Ministro, é necessária 
para animar a resistência.* 

- Bem; irei, apenas veja assegurada a defesa dos arsenais e parta 
daqui o primeiro contingente de Marinha. 

Enquanto se reuniam o corpo de Imperiais Marinheiros, o Bata
lhão Naval e os diversos contingentes dos navios incumbi o Sr. 
Ministro da Marinha de ir verificar se no Arsenal de Guerra esta
vam tomadas as precauções convenientes para a defesa. 

Com a resposta afirmativa de S. Ex:)., que foi e voltou por mar, e 
havendo presenciado a partida da primeira força de imperiais mari
nheiros, organizada pelo meu infatigável colega, segui para o Quartel
General do Exército, conjuntamente com os Srs. Ministros da Justiça 
e Estrangeiros, que mais tarde nos tinham vindo encontrar. Ali foram 
ter os Srs. Ministros do Império e da Agricultura, que só às 6 horas 
da manhã receberam aviso. Deixei recomendado que o Batalhão 24 

* O Sr. Visconde de Maracaju contesta que me houvesse feito aquela decla
ração, mas há equívoco da parte de S. Ex.a como eu afirmo e prova-o a carta 
do ex-Ministro da Justiça, que adiante se verá. 
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de Infantaria e o de Polícia da Província do Rio de Janeiro se con
centrassem no Arsenal de Marinha aguardando ordens. Quanto ao 
19 de Artilharia, o seu comandante as tinha diretamente do Sr. Aju
dante-General. O Sr. Ministro da Marinha ficou preparando novos 
contingentes, que mandou armar com metralhadoras de bordo, e 
provendo sobre o municiamento da força. Devia' ir reunir-se aos 
colegas em pouco tempo. Chegando ao Quartel-General (seriam 7 
horas da manhã), soube que os corpos sublevados tinham já partido 
do quartel de São Cristóvão e vinham em marcha para a cidade, ao 
que parecia, em direção àquele estabelecimento. Perguntando se já 
se havia expedido alguma força ao seu encontro, respondeu-me o 
Sr. Ministro da Guerra negativamente. Ainda que inteiramente alheio 
a coisas militares, ocorreu-me que, formando os referidos corpos 
longa coluna (pois traziam, ao que se afirmava, 16 peças de arti
lharia), a desfilar por uma das extensas ruas do Aterrado, perpen
diculares ao Campo da Aclamação, e cortadas de espaço n espaço 
por muitas outras, o simples bom sensc estava indicando, que por 
estas e em diversos pontos deviam ser atacados os SJblevados, por
que assim facilmente poderiam ser divididos e dispersos. Notei a 
falta de certas disposições para a defesa do Quartel-Gene;:al, como 
barricadas nas suas imediações e a ocupação de casas, ao menos 
nas esquinas das ruas, por onde pudessem penetrar no campo os 
amotinados, a fim de pô-los entre dois fogos. Ê possível, julgo mesmo 
provável, que estes aprestos ante a tática fossem absurdos, mas a 
verdade é que nem esses, nem outros foram realizados por aqueles 
a quem cabia a responsabilidade e a competência da resistência 
material. 

O fato é que se aproximavam forças ameaçadoras e os batalhões 
que lhes deviam embargar o passo, formados no pátio interior do 
Quartel-General, permaneciam com as armas em descanso. Nem se 
observava o movimento natural de quem se aparelha para combate, 
como, verbi, gratia, a distribuição de cartuchame, a prontificação de 
ambulâncias, etc. Quem contemplasse aquela força suporia que ali 
se achava para uma simples parada, ou acompanhamento de procissão. 
O Sr. Ministro da Guerra, a quem comuniquei as minhas reflexões, 
não as refutou, dizendo tão-somente que nenhuma força fora ao en
contro dos corpos em marcha, por não se confiar em toda a que se 
reunira no Quartel. Quanto aos preparativos de defesa, respondeu-me 
que ela estava a cargo do Marechal Floriano Peixoto, oficial distin
síssimo, que a organizaria do melhor modo. Continuei a atender ao 
que se passava. Impressionou-me a funda tristeza que se estampava 
na fisionomia dos oficiais, quer superiores, quer subalternos, com 
quem cruzava nos compartimentos do andar superior e na varanda, 
que se estende pelo lado interno. A expressão que neles divisava 
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não era a da calma dos que têm a conscrencia de cumprir o dever 
e a resolução de bem desempenhá-lo, mas alguma coisa de incerteza 
e de angústia. O Sr. Floriano Peixoto conservava a serenidade que 
lhe é habitual. Cingindo a espada, pronto para montar a cavalo, 
dava freqüentes ordens em voz baixa aos oficiais, que encontrava ou 
mandava chamar. Não lhe pude ouvir uma só. 

Em um dos colóquios que tivemos, perguntei ao Sr. Ministro da 
Guerra se os sublevados disporiam de muitas munições e S. Ex~ 
respondeu que não as podiam ter em grande cópia. Noutro como 
me observasse S. Ex~ que seria de grande vantagem a organização 
de uma força que, no caso de ser o Quartel-General atacado, por 
sua vez acometesse os sublevados pela retaguarda, retorqui que essa 
força se poderia constituir com os dois batalhões 24 de Infantaria e 
de Polícia da Província, que já deviam estar no Arsenal de Marinha, 
agregando-se-lhes os novos contingentes de imperiais marinheiros 
que estivessem reunidos. 

- Designe V. Ex~ o Comandante, acrescentei, e eu me encarrego 
de ir dispor a tropa. 

Concordamos em que fosse designado o General Amaral. De 
novo, me dirigi então ao Arsenal de Marinha, mandando que ali 
fosse ter o referido Sr. General Amaral para tomar o comando da 
coluna. Já não encontrei o meu colega Sr. Barão do Ladário, que 
ordenara que um vaso da esquadra viesse cruzar entre os dois ar
senais para coadjuvar a defesa. Não pude falar também ao Sr. Ins
petor Foster Vidal, mas a um dos seus ajudantes recomendei que, 
reunidos os dois citados batalhões e os contingentes de marinha, 
ficassem sob as ordens do Sr. Amaral. Tinha pressa em regressar 
ao Quartel-General ameaçado. Desde que o meu colega da Guerra 
julgava necessária a minha presença para animar a resistência, era 
aí o meu posto. Lá notei ainda a mesma falta de preparativos, que 
denunciassem resolução de combater. Quando me apeei, penetravam 
no portão os primeiros pelotões do corpo policial da Corte, bastos 
e numerosos. Ao entrar na varanda, ouvi o Sr. Ministro da Guerra, 
que presenciava o desfilar daquela tropa, exclamar: - "agora sim; 
temos gente suficiente e estamos bem!" 

- E aí vem rnrais, retorqui, aludindo ao Corpo de Bombeiros, que 
vira também encaminhar-se para o Quartel-General. - É tempo de 
ir ao encontro da 2~ Brigada; dê V. Ex~ as ordens." 

Vendo que saía do Quartel e marchava para o lado do Paço 
Municipal um corpo de linha e indagando qual era e para onde ia, 
respondeu-me: - "é o 109 de Infantaria e vai postar-se no Largo 
da Lapa, para impedir que os alunos da Escola Militar, também 
sublevados, façam junção com a coluna que vem de S. Cristóvão". 
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Mas, contestei, estas últimas forças estão mais próximas, avizinham
se, são as de que mais há a temer e V. Ex~ permite que exatamente 
o batalhão, que me disseram ser o de maior confiança, deixe o posto 
de perigo?! Pois aí vêm contra nós artilharia e cavalaria, e manda-se 
essa tropa ao encontro dos meninos da Praia Vermelha?! ... Não 
tive explicação para o caso. Deu-se-me então parte de que se or
ganizava uma coluna, nomeando-se para comandá-la, o Sr. General 
Barreto, a fim de atacar os sublevados de flanco, junto à estação 
Central da Estrada de Ferro D. Pedro H. O Sr. General Barreto não 
estava ainda à sua frente; passeava e conversava na extensa varanda, 
enquanto as tropas que devia comandar saíam pela porta do Quartel
General, que deita para as imediações da Estação. Acercando-me 
de uma das janelas da frente para ver a posição que tomava essa 
força, avistei poucos momentos depois, a dobrar a esquina da Rua 
do Senador Eusébio, creio eu (é a segunda perpendicular ao Campo, 
passada a Estação),* um piquete de cavalaria, armado de lanças e 
carabinas, tendo à frente um oficial. Adiantou-se aquela escolta até 
à frente do Quartel-General; o oficial, que soube depois ser o Capitão 
Godolfim, começou a percorrer o terreno, evidentemente exploran
do-o. Eram as avançadas dos sublevados. Chamei sobre elas a aten
ção dos Srs. Ministros da Guerra e Ajudante-General, mandando 
que as fizessem cercar e capturar, por ser até vergonhoso que ou
sassem vir tão perto impunemente. Instando{ por vezes para que 
fosse aprisionado aquele troço, assegurou-me o Sr. Ministro da Guerra 
que o Sr. General Barreto ia montar a cavalo, e começaria por se 
apoderar dos exploradores. A minha despedida ao Sr. General foi 
por esta forma: 

- Estou certo de que cumprirá o seu dever. 
- Seguramente - respondeu com singular expressão - hei de 

cumprir o meu dever. 
S. Ex~ montou a cavalo e saiu na retaguarda das forças. Como 

procedeu, narra-o o Jornal do Comércio de 16, nos seguintes 
termos: 

No Campo da Aclamação a força policial apresentou-se ao Sr. General 
Barreto, o qual, pouco depois, pô-la sob as ordens do Sr. Marechal Deodoro.** 

* Conforme narra o Tenente-Coronel Ourique, os sublevados entraram no 
Campo da Aclamação pela Rua do Visconde de Itaúna. 
* * Este oficial-general, cujas relações com o Marechal Deodoro estavam 
estremecidas, mandara oferecer-lhe os seus serviços para a sublevação. 

Eis como ele própriC'J descreveu o seu procedimento no discurso que pro
feriu em resposta a uma manifestação de vários oficiais, que o foram felicitar 
por aquele motivo (Jornal do Comércio, de 30 de novembro): 

"Diante do insidioso procedimento do governo deposto, meus senhores, eu 
não podia conservar-me inerte, quando se tratava de erguer os brios e a digni· 
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Os exploradores não foram cercados, nem atacados. Conserva
ram-se diante do Quartel-General, a poucos passos, retirando-se o 
oficial, que naturalmente se foi juntar ao grosso das forças, as 
quais, momentos depois, apareciam no Campo, tendo à frente o 
Marechal Deodoro, e vinham assestar sua artilharia contra o edi
fício do Quartel-General. 

Por vezes ordenei positivamente que fosse acometida aquela gen
te; o Sr. Ministro da Guerra - valha a verdade - repetia essa 
ordem em voz alta, mas não lhe davam execução. As tropas do 
Governo permaneciam no pátio, com a arma em descanso; não se 
moviam!. Começara a desconfiar daquela inação. Da coluna suble
vada destacou-se um oficial. Aproximando-se, disse em voz alta 
que trazia uma mensagem do Marechal Deodoro para o Marechal 
Floriano Peixoto. 

- Entre só, e a pé foi a resposta do Ajudante-General. Era o 
Tenente-Coronel Silva Teles, Comandante do 19 Regimento de Ca
valaria e interinamente da 2~ Brigada. Penetrando no Quartel-Ge
neral, declarou da parte do Marechal Deodoro que este desejava 
uma conferência com o Sr. Floriano Peixoto. O Ajudante-General, 
em presença do Tenente-Coronel Silva Teles (o qual, no meio de 
sua oficialidade, me recordou depois o episódio), transmitiu-me o 
recado, ao que respondi: 

dade do Exército: como declarei a diversos companheiros, entre os quais apraz 
me lembrar o Major Inocêncio Serzedelo Corrêa e Capitão de Cavalaria José 
Pedro de Oliveira Galvão, resolvi oferecer o meu fraco apoio aos beneméritos 
camaradas Deodoro e Benjamin Constant e coadjuvá-los no dia glorioso da 
reivindicação dos nossos direitos, no momento solene em que tivessem de 
exigir do traidor a reparação dos nossos brios ofendidos. Eis porque às onze 
horas da noite do dia 14 respondi ao Major Serzedelo que me fora procurar: 
Contem comigo; tomarei a posição mesmo a mais perigosa. Marchei à frente 
de 1.096 praças, prontas a combater e de acordo com o meu formal compro
misso, recebi os meus velhos companheiros no campo em que se devia dar o 
ataque não como inimigos, cuja marcha eu devesse deter, mas como amigos 
cujo coração pulsava ao calor de um sentimento generoso, em defesa de uma 
causa justa, e a cujo lado eu devia-me achar para exigir desagravo dos traidores 
da nação. Ao General Deodoro, em lugar de uma espada fratricida, estendi-lhe 
a minha mão de amigo e de velho companheiro." 

Assim, o General Barreto estava de acordo com os conjurados e prometera
lhes o seu apoio, ocupando mesmo a posição de maior perigo, quando, na ma
drugada de 15 de novembro, se apresentou no Quartel-General entre os defen
sores do Governo, deste recebeu o comando da melhor força de que dispunha, 
1.096 homens prontos a combater e ao mesmo governo assegurou que cumpriria 
o seu dever. O General partiu ao encontro do Chefe rebelde, estendeu-lhe mão 
leal e não espada fratricida, pondo-se à sua disposição com toda a coluna. 

Este foi o _procedimento do General Barreto e S. Ex.a disso se glorifica en;~ 
discursos solenes! 
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- Conferência! Pois o Marechal Deodoro, não tendo recebido 
do Governo nenhum comando militar, aqui se apresenta à frente 
de força armada, em atitude hostil, e pretende conferenciar com 
o Ajudante-General do Exército?!. . . Em tais circunstâncias, não 
há conferência possível. Mande V. Exf!. intimá-lo a que se retire, e 
empregue a força para fazer cumprir essa ordem. Esta é a decisão 
única do Governo.* 

Houve um momento em que julguei ia começar o desagravo da 
lei, ferindo-se o combate. Vi o Sr. Ajudante-General montar a ca
valo, seguido do seu Estado-Maior e ouvi tiros na frente do 
Quartel. Esses tiros, porém, haviam sido desfechados sobre o meu 
bravo e leal colega, o Sr. Barão de Ladário, que, acudindo também 
ao apelo do Sr. Visconde de Maracaju, vinha juntar-se aos seus 
companheiros. Ao apear-se, intimado a render-se, resistiu, proce
dendo como era de esperar de um Oficial-General da Marinha bra
sileira. Diante de tanta inércia e lentidão, quando o inimigo se 
achava a poucos passos - perguntei a mais de um militar se era 
assim que as coisas se passavam nos campos de batalha. Dando 
pela quinta ou sexta vez, a ordem de ataque à coluna sublevada, 
ordem, torno a dizê-lo - que o Sr. Ministro da Guerra repetia 
em voz alta ao Sr. Floriano Peixoto, um jovem oficial - creio 
que tenente que aí se achava, exclamou, dirigindo-se a mim: 
- "Sr. Ministro, pese bem a responsabilidade que assume; é tre
menda; vai haver uma carnificina horrível e inútil!" Sem redar
güir-lhe, voltei-me para o Sr. Ministro da Guerra e disse-lhe: "Este 
oficial faltou ao dever militar; cumpra V. Exf!. o seu." Em voz 
baixa advertiu-me ao ouvido o meu colega, Sr. Marechal Visconde 
de Maracaju: 

- Não sabe V. Exf!. quem é?. . . É filho do Visconde de Pe
lotas. 

Esta revelação confirmando suspeitas que já me assaltavam, cla
reou-me a situação. Então tudo compreendi. Não mais me sur
preendeu, nem que, ordenando pela última vez fosse desalojada e 
expelida à força que seguramente havia já uma hora afrontava o 
Quartel-General, me prevenisse o Sr. Ministro da Guerra que não 

* O Tenente-Coronel Jacques Ouriques foi contestado no Jornal do Comércio 
em alguns pontos da sua narrativa por um escritor, sob o pseudônimo d'Epa
minondas, o qual afirma que mandei convidar o General Deodoro para uma 
conferência pelo Capitão Silva Torres, ao que o General se recusou, intimando 
depois a demissão do Ministério. É absolutamente falso: não convidei o General 
Deodoro para conferência alguma e nem o faria. Apelo para todos os que 
estiverem presentes, especialmente para o Tenente-Coronel Silva Teles, que me 
recordou, no quartel de S. Cristóvão, o incidente que no texto relato. Nem o 
fato é verossímil. 
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poderíamos esperar vitória - nem tampouco que oferecessem ao 
Ministério a retirada, pelos fundos do edifício, o que terminante
mente todos recusamos. Não podíamos esperar vitória, assegurou
se-me, porque em poucos instantes a artilharia reduziria a ruínas o 
Quartel. 

- Mas essa artilharia pode ser tomada a baioneta, objetei; na 
pequena distância em que se acha postada, entre o primeiro e o 
segundo tiro de uma peça, há tempo para cair sobre a guarnição. 

- Ê impossível! As peças estão assestadas de modo que qual
quer sortida será varrida a metralha! 

- Por que deixaram então que tomassem! tais posições? Igno
ravam isso?! Mas não creio na impossibilidade senão diante do 
fato. No Paraguai, os nossos soldados apoderaram-se de artilharia 
em piores condições. 

- Sim - observou o Sr. Floriano Peixoto -, mas lá tínhamos 
em frente inimigos e aqui somos todos brasileiros." 

Se eu pudesse ainda manter ilusões, elas se teriam dissipado ante 
essa frase. Resolvi reunir o Ministério para deliberar. Nessa última 
conferência, depois de ter o Sr. Ministro da Guerra novamente de
clarado não haver possibilidade de evitar a derrota, após grande 
derramamento de sangue, porque, além de tudo, se receava de
fecção de considerável parte da tropa encurralada no pátio do 
Quartel, todos os meus colegas opinaram pela capitulação do ga
binete. Exigi fossem consultados os Generais Floriano Peixoto, 
Barão do Rio Apa e Barreto, que se mandou chamar para a sala 
em que estavam os Ministros. Suspensa, entretanto, a conferência, 
aguardava eu aí sua continuação, quando se apresentou o Sr. Chefe 
de Divisão Barbedo. Vinha dar-me parte de que, apesar de muito 
ferido, O Sr. Barão de Ladário, se recusava terminantemente a re
colher-se à sua residência, exigindo que o conduzissem para o 
meu lado. Fazendo-me ver a necessidade que tinha S. Ex~ de um 
tratamento imediato e mais completo do que pudera ser aplicado 
no primeiro momento, pediu-me que lhe fizesse chegar uma pa-
lavra, porque só a mim atenderia. · 

- "Pois bem! queira V. Ex~ dizer da minha parte ao Sr. Barão 
de Ladário que, agradecendo a sua dedicação e lealdade tão com
provadas, lhe rogo se recolha ao seio da família para tratar-se -
o que na ocasião é o maior serviço que me pode prestar. Queira 
dizer-lhe mais que esteja tranqüilo, pois seus colegas não correm 
o menor perigo". 

* 
Comparecendo o Sr. Marechal Floriano Peixoto e o Sr. Briga

deiro Barão do Rio Apa, novamente se reuniram os Ministros. Es-
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peramos pelo Sr. General Barreto, que não apareceu, pela razão 
já conhecida dos leitores, graças às revelações do Jornal do Co
mércio. * Entendemos prescindir de seu voto, atenta a urgência de 
uma solução. Ventilou-se de novo a possibilidade de resistência; 
os três Generais contestaram-na, insistindo nos motivos acima ex
pendidos. Por esta ocasião, o Sr. General Peixoto declarou que o 
Marechal Deodoro exigia a retirada do Ministério. Ouvido o voto 
unânime dos profissionais, não possuindo naquela emergência ou
tros elementos de ação, diante da opinião já manifestada pelos 
meus colegas, eu, fazendo sentir que repetidas vezes, instantemente 
e debalde, ordenara que os sublevados fossem, batidos em cami
nho, e, ainda depois de se haverem postado diante do Quartel
General, que os desalojassem daquela posição à viva força, no 
que fora desobedecido, declarei que me resignava às circunstân
cias e passaria por telegrama a S. M. o Imperador o pedido de 
exoneração do Ministério. Ato contínuo, redigi o telegrama nos 
seguintes termos, incorretamente publicado em várias folhas, e en
carreguei o diretor-geral da Secretaria da Guerra, Barão de Itaipu, 
de o ir pessoalmente transmitir pela estação central dos telégrafos: 

Senhor, o Ministério, sitiado no Quartel-General da Guerra, à exceção do 
Sr. Ministro da Marinha, que consta achar-se ferido em casa próxima, tendo 
por mais de uma vez ordenado debalde, por órgão do Presidente do Conselho 
e do Ministro da Guerra, que se repelisse pela força a intimação armada do 
Marechal Deodoro, para pedir sua exoneração, e diante das declarações feitas 
pelos Generais Visconde de Maracaju, Floriano Peixoto e Barão do Rio Apa 
de que, por não contarem com a tropa reunida, não há possibilidade de resistir 
com eficácia, depõe nas augustas mãos de Vossa Majestade o seu pedido de 
demissão. A tropa acaba de fraternizar com o Marechal Deodoro, abrindo-lhe 
as portas do Quartel. 

Não era ainda conhecida a resolução do Ministério, quando soa
ram estrepitosas aclamações no interior do Quartel-General. Soube 
que aberto o portão - ignorando-se por ordem de quem - o 
Marechal Deodoro nele entrara a cavalo e recebia aquelas ovações, 
ao percorrer as linhas dos diversos corpos. Aos vivas sucederam
se toques festivos e uma salva de Artilharia. Não havia que duvi
dar: - a Força Armada solenizava o seu triunfo contra os poderes 
legalmente constituídos, que devia: apoiar e defender. 

Decorrido algum tempo, seguido de numerosíssimo cortejo, apre
sentou-se o Marechal Deodoro na sala em que estava reunido o 

* Até esse momento ignorava que o General Barreto houvesse entregue ao 
Marechal Deodoro a força que lhe fora confiada para combatê-lo, estendendo
lhe não espada fratricida, mas . . . etc. 
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Ministério. Encaminhou-se para mim, depois de haver dirigido ao 
Sr. Visconde de Maracaju esta saudação: 

Adeus, primo Rufino. 
No meio do mais profundo silêncio, cientificou-me de que se pusera à frente 

do Exército para vingar as gravíssimas injustiças e ofensas por ele recebidas 
do Governo, as quais enumerou. Só o Exército, afirmou, sabia sacrificar-se 
pela Pátria e, no entanto, maltratavam-no os homens políticos, que até então 
haviam dirigido o País cuidando exclusivamente dos seus interesses pessoais. 
Apesar de enfermo, não se pudera excusar a dirigir os seus camaradas por não 
ser homem que recuasse diante de coisa alguma, temendo só a Deus. Aludiu 
aos seus serviços nos campos de batalha, comemorando que pela Pátria esti
vera durante três dias e três noites combatendo no meio de um lodaçal, sacri
fício que eu não podia avaliar. Declarou que o Ministério estava deposto e 
que se organizaria outro de acordo com as indicações que iria levar ao Impe
rador. Disse que todos os Ministros podiam retirar-se para suas casas, exceto 
eu- homem teimosíssimo, mas não tanto como ele - (assim se exprimiu) e 
o Sr. Ministro da Justiça, Cândido de Oliveira, que ficaríamos presos até 
sermos deportados para a Europa. Quanto ao Imperador, concluiu, tem a 
minha dedicação, sou seu amigo, devo-lhe favores. Seus direitos serão respei
tados e garantidos. 

Tendo ouvido com toda a calma e sem um gesto sequer, res
pondi: 

Não e so no campo de batalha que se serve à Pátria e por ela se fazem 
sacrifícios. Estar aqui ouvindo o General neste momento, não é somenos a 
passar alguns dias e noites num pantanal. Fico ciente do que resolve a meu 
respeito. É o vencedor; pode fazer o que lhe aprouver. Submeto-me à força. 

Salva uma ou outra expressão que não pude conservar de me
mória, foi esta a minha resposta ao Marechal Deodoro. Tal foi a 
minha atitude. Conservei sempre a maior serenidade e firmeza. 
Apelo para as numerosíssimas testemunhas que assistiram à cena, 
militares e paisanos, quase todos indiferentes ou adversários. Entre 
muitos enumerarei o meu venerando amigo, Sr. Marquês de Para
naguá, o Sr. Dr. Pizarro, o Sr. Barão de ltaipu, o Sr. repórter da 
Gazeta de Notícias, os Srs. Generais Amaral, Barão de Miranda 
Reis, Visconde de Sousa Fontes e o Sr. Major Serzedelo. Apelo 
também para o Sr. Tenente-Coronel Benjamin· Constant, cabeça do 
movimento e atual Ministro da Guerra do Governo Provisório, que 
se achava ao lado do Marechal e acrescentando, sempre que ele se 
referia ao Exército; e também à Armada. Se o Sr. Benjamin Cons
tant, que não despregou os olhos de miilli um só momento, se 
qualquer outro homem de honra, desses que mencionei de momen
to ou cujo nome não me ocorreu, e presente se achasse, afirmar 
que foi diverso o meu procedimento, confessar-me-ei indigno da 
estima dos meus concidadãos. Faço este apelo por dois motivos: 
- li no O Paiz que eu pedira garantias de vida ao General vito
rioso e constou-me que S. Ex~ dissera a alguém me haver eu por-
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tado vilmente em sua presença, o que aliás me mandou afirmar, 
por parentes seus, ser inexato, à hora do embarque no Arsenal de 
Guerra.* 

Tudo sofrerei, menos que me queiram fazer passar por homem 
sem dignidade e sem coragem no cumprimento do dever. 

Contra a minha deportação e a do Sr. Senador Cândido de Oli
veira reclamaram o Sr. Floriano Peixoto, outras pessoas entre cujas 
vozes me pareceu distinguir a do Tenente-General Barão de Mi
randa Reis, bem como a do Dr. Pizarro, este com o maior empenho 
e vivacidade. Muito lho agradeço (como a todos) e mais as mani
festações de simpatia que naquele momento me prodigalizou, tran
qüilizando-me sobre o estado do meu colega, o Sr. Barão de Ladá
rio. Retirando-se o Marechal para percorrer a8i ruas em triunfo, 
quis também sair, a fim de aguardar as ordens de S. M. o Impe
rador, o qual constava ter vindo para a Capital. Opuseram-se, po
rém, vários oficiais e amigos, que se haviarn encaminhado para o 
Quartel-General, ponderando aqueles que, no estado de agitação 
em que se achava a cidade, poderia eu sofrer qualquer desacato 
e não faltaria quem o atribuísse à classe militar, com o que abso
lutamente eles não se conformavam. Conservei-me, pois, ali até 
cerca de 2 horas da tarde, tomando então o carro, no qual, em 
companhia de meu filho, o Dr. Afonso Celso, fui, sem o menor 
incidente, para casa de meu cunhado, o Barão de J avari, à Rua da 
Ajuda, visto que no centro da cidade, poderia mais prontamente 
cumprir as determinações de Sua Majestade. 

Por volta de 4 horas procurou-me o Ajudante de Campo do 
Imperador, Tenente-General Barão de Miranda Reis, trazendo-me 
ordem de S. M. para ir imediatamente à sua presença. Fui; o Impe
rador recebeu-me com a costumada delicadeza e serenidade de 
ânimo que jamais se perturbou. Inteirado do meu telegrama, man
dou que lhe referisse os pormenores do acontecimento. Dei-lhos 
e renovei o pedido de demissão do Ministério. S. M. recusou as
sentir, ordenando-me que continuasse. Escusei-me, dizendo: "É im
possível, Senhor. À vista do ocorrido, faltam-me os meios de 
bem servir ao meu País e à V. M.; o Gabinete está desprestigiado; 
sem o concurso da força armada, ou antes hostilizado por ela, não 
posso responder pela ordem pública. O único serviço que neste mo-

* A Gazeta de Notícias em artigo editorial, que se me assegurou ter sido 
inspirado pelo próprio General Deodoro, desmentiu o infame boato. Aliás, em 
várias narrativas de origem insuspeita, isto é, escritas por oficiais do Exército 
ou baseadas em informações suas, encontra-se o espontâneo testemunho de que 
me portei como devia e era digno de mim. Podiam e puderam vencer-me, 
porém jamais obrigar-me a uma fraqueza. 
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menta me é dado prestar a V. M. é aconselhar a organização de 
novo Ministério. 

- Quem indica para organizador? - perguntou S. M. 
- O Senador Silveira Martins; é o homem para a situação. 
- Lembra bem; avise-o para vir falar-me. 
- O Sr. Silveira Martins está em viagem; deverá chegar ama-

nhã ou depois. 
- Logo que chegar, diga-lhe que venha entender-se comigo. 

Advirta, porém, que só lhe concedo a demissão, porque o Sr. en
tende não poder absolutamente continuar. 

- Agradeço muito a V. M., mas' o rneu dever é retirar-me. 
Cumprirei as ordens de V. M." 

Recolhi-me novamente à casa do Sr. Barão de Javari, para co
municar aos meus colegas a resolução imperial e providenciar de 
modo a poder avistar-me com o Sr. Silveira Martins, apenas en
trasse à barra o paquete que o conduzia. 

Fui argüido por um jornal - Novidades - de não haver ex
posto ao Imperador toda a verdade, falando-lhe em uma simples 
mudança ministerial, quando já se tratava de suprimir as instituições. 
Não sei se, à hora em que compareci no Paço, estava proclamada 
a República na Câmara Municipal; a verdade porém, é que igno
rava assim como todas as pessoas que me rodeavam. O que sabia 
e acreditava era que o Marechal Deodoro, segundo me declarara 
no Quartel-General, se apresentaria ao Imperador para lhe impor 
o novo Ministério, incidente~ que, como era do meu dever, não 
ocultei a S. Majestade. Fui informado da instalação do Governo 
Provisório, depois de preso, como passo a referir. A minha prisão 
efetuou-se às 6 horas da tarde, pouco mais ou menos. Cercada a 
casa do Barão de J avari, foi-me intimada de ordem do Marechal 
Deodoro, por um oficial do Estado-Maior, o 19 Tenente Veiga, 
acompanhado de um paisano, cujo nome não me ocorre. Pergun
tei ao oficial se estava autorizado, no caso de me não entregar, a 
empregar a violência. Respondeu-me que sim. Declarei-me então 
à sua disposição e segui-o. A meu filho, que· instantemente rogava 
o deixassem acompanhar-me, recomendei que ficasse ao lado da 
família, que nesse momento velava o cadáver de um dos nossos. 
Para que tivessem notícia do meu destino, bastava a presença do 
nosso distinto amigo Dr. Honório Augusto Ribeiro, que não se 
quis separar de mim. Daqui lhe envio os meus sinceros protestos de 
reconhecimento pelas grandes provas de interesse e dedicação, não 
merecidas, com que me obsequiou, desde o momento da prisão 
até o embarque. Tomamos lugar no carro o Dr. Honório Ribeiro, o 
Tenente Veiga e o preso de Estado. Foi nele tambémi o paisano a 
quem aludi. Seguimos caminho do Quartel da 2:.V Brigada em S. 

491 



Cristóvão, precedidos de batedores, galopando um oficial ao lado 
e tendo por escolta numeroso piquete de cavalaria. Chegamos, já 
noite. Fui entregue ao Comandante da Brigada, Tenente-Coronel 
Silva Teles.* Não relatei tudo quanto ali se passou nas 86 horas 
em que estive detido. Se jamais poderei esquecê-lo, muita coisa 
houve que só a mim interessa, porém nada à causa pública. 

Episódios, todavia, se deram que não posso deixar em silêncio, 
porque servem para se aquilatar das atenções e considerações com 
que o Governo Provisório trata os seus adversários, e, segundo ofi
cialmente afirma, mandou guardar para comigo. Nas duas pri
meiras noites, arranjaram-me um leito numa sala de ordens, aber
tas a porta e duas janelas gradeadas, que deitam para o pátio in
terno do Quartel, dois bicos de gás acesos, duas sentinelas à mesma 
porta e uma força de prontidão a próxima distância. Transferiram
me depois para um compartimento mais reservado, mas onde tam
bém não se perdia um só dos meus movimentos. Na segunda noite, 
tive de abandonar a cama por um pequeno sofá, porque a enso
para a chuva, que do teto caía a cântaros. Nessa mesma noite, a 
de sábado, 16, mal conciliara o sono, quando (seriam 12 horas) 
fui repentinamente despertado por extraordinário clangor de cor
netas, estrépito de armas e a irrupção no compartimento de um 
oficial de espada desembainhada e um cadete empunhando enorme 
revólver. Obrigado a levantar-me, vi-me durante cerca de três ho
ras, entre a ponta de uma daquelas armas e o cano da outra, sob 
as repetidas ameaças de que a minha vida pagaria o que ia acon
tecer. Ao mesmo tempo que isto acontecia, no pátio retiniam es
padas, soava o tropel de cavalaria, a sair, e a entrar, o passo apres-

* Em uma das cartas que escrevia para o Correio Paulistano sob o pseudônimo 
Horácio e cuja autoria publicamente assumiu (Jornal do Comércio, de 27 de 
maio de 1890) o Sr. Dr. José Avelino afirma que, ao saber da proclamação 
da República, no Quartel, eu me impressionara e exaltara tanto que adoecera, 
sendo chamado um médico e avisada a minha família. O Sr. Dr. José Avelino 
foi mal informado e afirmou uma inverdade. Da proclamação da República 
soube, no Quartel, na noite de 15 e não me produziu essa notícia maior im
pressão do que os fatos extraordinários, que presenciara e todavia não foram 
suficientes para tirar-me o sangue-frio e a calma. Estes nunca me faltaram, em 
incidente algum, do que pode dar testemunho toda a oficialidade presente no 
Quartel, até o meu embarque. 

Tive ali, é certo, ligeira indisposição, porém no dia 17, sem relação alguma 
com os acontecimentos (é sabido que não gozo saúde vigorosa) e da qual eu 
próprio me mediquei, como poderá atestar o meu comprovinciano Dr. Stoltker, 
republicano antigo, que, indo visitar-me e indagando do meu estado, de mim 
ouviu o que sofria e o que tomara. S. s.a teve a bondade de oferecer-me para 
passar ali a noite, o que recusei agradecido. O Sr. Dr. Avelino deu curso a um 
cancã. 
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sado das praças que chegavam à forma, vozes de comando, reco
mendações imperiosas para que as armas estivessem carregadas, 
as patronas cheias de cartuchos, os cunhetes de outros convenien
temente distribuídos, em uma palavra, percebia distintamente que 
se aprestavam ali os preparativos de um combate a todo o transe, 
aparato que não presenciara na madrugada de 15, quando, a cha
mado do Sr. Visconde de Maracaju, me fui meter no Quartel
General. 

Por vezes ouvia, ao serenar a espaços o tumulto, a palavra ir
ritada, naturalmente das praças de pré - que se queixavam de 
não poderem dormir por causa de um homem e paisano, que ta
manho incômodo causava a tanta gente, sendo tão fácil sossegar 
tudo com um tiro de fuzil! O mais interessante é que, perguntan
do eu aos que me custodiavam o que ia acontecer e eu pagaria com 
a vida, não mo souberam dizer ao certo! Ora afirmavam! que o 
Quartel-General estava em chamas, ateadas pelos meus correli
gionários, ora que a Marinha se batia com o Exército; que 
a contra-revolução estava na ma, e, finalmente, que o quartel de 
São Cristóvão ia ser atacado pelos meus amigos,, que pretendiam 
libertar-me! Observei-lhes que tudo aquilo era uma cmeldade inútil. 
Não se interrompia o sonho de um homem, que não podia fugir 
nem se defender, para o ameaçar de provável fuzilamento de um 
momento para outro: - fuzilava-se incontinenti. Se toda aquela 
inferneira se destinava a amedrontar-me, para o fim de me arras
tar a alguma humilhação, iludiam-se, porquanto; não era preciso 
ser soldado, e disso os convenceria para afrontar a morte com 
dignidade. Esta cena prolongou-se até quase ao amanhecer, vindo 
pôr-lhe termo o próprio oficial, que me anunciar" estar próximo 
o fim da existência, o qual, tendo saído a colher informações, vol
tou para me dar licença de novamente deitar-me e dormir sossega
do, porque houvera apenas falso alarma! Momentos depois, com
pareceu o Comandante, que naturalmente inteirado (não por mim, 
que jamais formulei a menor queixa) do que se passara me veio 
também tranqüilizar, assegurando que assim ·acontecera por não 
se achar presente, porquanto fora obrigado a ir percorrer os postos 
avançados da defesa do Quartel. Para que maior fosse a minha 
tranqüilidade, o Sr. Tenente-Coronel determinou ali mesmo, ao 
mencionado oficial que, ao primeiro indício de ataque ao Quartel, 
me metesse no quadrado, ordem que depois me explicou não ter 
outra significação nem outro intuito - senão melhor garantir a 
minha segurança pessoal. Com referência a este incidente, peço aos 
meus compatriotas que atendam ainda a esta local da 'Gazeta de 
Notícias de domingo, 17 de novembro, a qual pôs em sobressalto 
minha família e prova as boas disposições que nutria para comi-
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go o novo governo: "à meia-noite recebeu o Sr. Ministro da Guer
ra comunicação telefônica de que um lanchão aproximava-se do 
Quartel do 19 Regimento de Cavalaria, trocando-se tiros de parte 
a parte. À 1 hora, o Sr. Ministro da Guerra enviou uma força com 
ordem ao Sr. Tenente-Coronel Silva Teles, Comandante do mesmo 
Regimento, a fim de trazer o Sr. Visconde de Ouro Preto em um 
carro escoltado por todo o regimento, declarando ao oficial que, 
se em caminho fosse atacada a escolta, dissesse que estava auto
rizado a fazer fogo contra o prisioneiro". 

* 
Certo não podia eu conjeturar, que me estivesse reservada a 

desagradável noite de 16 de novembro, à vista do que pela ma
nhã ocorrera, pois logo cedo recebi a visita do Ministro das Re
lações Exteriores, o Sr. Quintino Bocaiúva. Protestando seus sen
timentos de estima individual, e lamentando que as necessidades 
da situação impusessem a minha detenção, não só para prevenir 
o mal que eu lhe poderia causar por meu prestígio e outros re
quisitos, que graciosamente me emprestou o Sr. Ministro, senão 
ainda para segurança de minha pessoa, vítima possível, nas cir
cunstâncias de momento, de alguma imprudência ou desforço de 
vindita pessoal, me disse que, atendendo aos meus desejos, resol
vera com os seus colegas do Governo Provisório facilitar-me o 
embarque para a Europa, no paquete Galileu, que nessa tarde de
via partir, ou em qualquer outro que saísse posteriormente, con
tanto que não tocasse em porto algum do Brasil. Nessas disposi
ções, ia informar-se de mim se preferia embarcar prontamente, a 
fim de serem em tempo expedidas as ordens necessárias, pois o 
paquete levantava ferro de 2 para 3 horas da tarde. 

Agradecendo a gentileza do Sr. Bocauva, permiti-me retificar o 
engano em que laborava. Eu nenhum desejo manifestara ao Gover
no Provisório, nem fizera a menor reclamação, conformado comlo 
me achava com a sorte que me aguardasse, qualquer que ela fosse. 
Pouco antes, porém, de sua visita, fora informado pelo Sr. Barão de 
J avari e seu filho, Dr. Henrique Dodsworth, de que eles, alguns 
parentes mais e vários amigos, julgando conveniente a minha au
sência do País por certo tempo, empregavam diligências nesse sen
tido por intermédio do Sr. Dr. Paulo de Frontin, diligências que 
eu não solicitara, mas também não contrariaria, condescendendo 
com os que destarte por mim se interessavam, e que seguramente 
teriam para assim pensar e proceder motivos sérios e graves. O Sr. 
Bocaiúva redargüiu-me que tais motivos existiam realmente e que, 
no seu conceito, para segurança de minha pessoa, era indispensável 
que me afastasse do Brasil por algum tempo. 
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Assinalando a declaração do Sr. Ministro das Relações Exte
riores e perguntando se dela me poderia servir, julgando-o neces
sário, ao que gentilmente assentiu, disse-lhe, que, em tal caso, pre
feria embarcar naquele mesmo dia, desejando apenas, se não en
xergasse nisso inconveniente, me fosse facultado passar, mesmo sob 
escolta, por minha casa, a fim de me despedir da família. "A fa
mília será prevenida para se achar no Arsenal de Guerra à hora do 
embarque", respondeu-me. 

E depois de me convidar a preparar-me para partir dentro de 
poucas horas, retirou-se. Ao transpor, porém, o portão do Quartel 
parece que mudou de resolução. O Sr. Comendador Paranhos, que 
acompanhou o Sr. Bocaiúva e a quem eu pedira prevenir um ami
go que me fosse falar ao Arsenal, à hora do embarque, veio co
municar-me que este fora adiado. Nessa mesma manhã, tivera eu 
ensejo de conhecer o Sr. Major Solon, Comandante do 99 Regi
mento de Cavalaria, que me dirigindo palavras corteses e amáveis, 
me assegurou que, enquanto estivesse sob a guarda da 2~ Brigada, 
a que ele pertencia, nada receasse. Tanto este oficial, como o Te
nente-Coronel Silva Teles e o Sr. Quintino Bocaiúva me haviam 
asseverado que ordens estavam dadas para que me pudesse livre
mente comunicar com as pessoas de minha família e, efetivamente, 
logo pelas 9 horas da manhã, coubera-me a satisfação de ver meu 
cunhado, Barão de J avari, sua senhora e filhos. Mas meu filho, o 
Dr. Afonso Celso, que ali se apresentara também cedo, não teve 
licença de entrar e só muito mais tarde o conseguiu, mediante auto
rização escrita do Governo Provisório. Numerosos amigos meus, 
como o venerando Sr. Visconde de Sinimbu e sua Exma. filha, o 
Sr. Senador Dantas, seus filhos e genro, o Juiz de Direito Dr. Hen
rique Dodsworth, Conselheiros Mafra, Costa Pereira, Bandeira de 
Melo, Senadores Viria to de Medeiros e Leão V eloso, Comendador 
Manuel Joaquim Pereira da Silva e muitos outros foram despedi
dos do portão, fazendo-se-lhes saber que só com um passe do 
Quartel-General lhes seria facultado visitar-me. 

Mas àqueles mesmos que no generoso empenho de me levar 
algum conforto - e consolador me é recordar que muitíssimos 
foram, postos houvesse mandado pedir aos mais íntimos que não 
aparecessem para evitar cenas desagradáveis - àqueles mesmos, 
digo, que se muniam de salvo-conduto não era lícito falarem-me a 
sós e sim em presença de um oficial. Compreende-se, pois, que as 
nossas conversações se limitavam a meros cumprimentos banais, 
ficando eu completamente ignorante do que se ia passando por 
fora. 

Não se pode dizer que essa situação fosse a de incomunicabili
dade, mas estava longe de ser o tratamento benévolo, que se man-

495 



dou apregoar por parte dos que diziam ter derrubado um Governo 
incapaz e odiado, mudando as instituições, com aplausos da nação 
inteira, que saudava a nova era de liberdade e fraternidade. Sobre
tudo, não se explicavam tantas cautelas relativamente a um homem 
só, sem séquito, sem influência, prisioneiro, desarmado, e vergan
do ao peso da inculcada animadversão dos seus concidadãos. 

* 
Vem a pêlo, porque daí resultam igualmente subsídios para a 

História, mencionar o que colhi das conversações com alguns ofi
ciais, durante os dias em que com eles convivi. 

Revelo-o, sem escrúpulos, pois tive a franqueza de os prevenir 
de que desejava obter esclarecimentos exatos para mais tarde, se 
conservasse a vida, transmiti-los ao público. 

- A sedição militar de 15 de novembro estava de muitos dias 
preparada e teria lugar na noite de 9, a do baile da ilha Fiscal, se 
já então contassem os conspiradores com o apoio de uma parte, 
ao menos, da Marinha. Concebia também o plano de cercar a Se
cretaria de Estado em que conferenciavam os Ministros, para os 
prender e conduzir a fortalezas e quartéis, e, por último, ficou as
sentado que o pronunciamento se efetuasse por ocasião da festa 
que Sua Alteza Imperial pretendia oferecer, na noite de 17 de 
novembro, à oficialidade do couraçado chileno, sendo destarte a 
um tempo seqüestrados toda a família imperial, o Ministério e 
quaisquer outras pessoas de que pudessem recear. O abandono dessa 
combinação, pela que se pôs em prática na madrugada de 15, foi 
determinado pelas conferências, que tive na manhã de 14, no Te
souro, com os Srs. Ministros da Guerra e da Justiça e com o 
Presidente do Rio de Janeiro. Suspeitaram os conjurados que o 
Governo recebera denúncia do levantamento e apressaram-se para 
que não houvesse tempo de completar as providências porventura 
tomadas. 

- Convidado para aderir ao pronunciamento, o General Bar
reto não deu a princípio resposta decisiva e até pareceu infenso, 
o que se explicava pelo estremecimento das suas relações com o 
Marechal Deodoro. Dois ou três dias antes, porém, num café da 
Rua do Ouvidor, resolveu-se a mandar-lhe declarar que estava à 
sua disposição. Reataram-se assim aSi relações. Portanto quando, 
segundo o Jornal do Comércio, pôs-se esse General no Campo da 
Aclamação às ordens do chefe rebelde, não obedeceu a um arras
tamento momentâneo, cumpriu uma promessa, que tinha presente 
ao aceitar o comando da coluna para operar no flanco dos re
voltosos e na ocasião em que me assegurou - saberia cumprir o 
seu dever. Ouvi com pasmo, e nem posso mesmo agora acreditá-lo, 
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que pronta já a força que devia, marchar sobre a cidade, se ex
pedira de madrugada aviso ao Marechal Deodoro de que estava à 
sua espera para se pôr a caminho. Tendo passado mal a noite, o 
Marechal respondeu que não podia ir, e que chamassem o Sr. Aju
dante-General Floriano Peixoto, para assumir o comando! Como 
insistissem, o Marechal apresentou-se. 

- A coluna que partiu do Quartel de São Cristóvão, posto 
constasse de dois regimentos de cavalaria e um batalhão de arti
lharia, compunha-se apenas de 450 praça& e 50 oficiais da Es
cola Superior de Guerra, que faziam o serviço de artilheiros. Con
tavam, porém, com os alunos da Escola Militar que de fato se in
surgiram e saíram armados para fazer junção com aquelas forças. 
Tinham todos os oficiais empenhado a sua palavra de honra, em 
documento escrito, de vencerem ou se deixarem matar até o úl
timo.* 

- No Quartel-General e, aparentemente, à disposição do Go
verno, formavam o 1 <?, 7<? e 10<? batalhões de infantaria de linha, 
o corpo policial da Corte, o de bombeiros e os contingentes da 
Marinha. Não se temiam da Guarda Nacional, ainda em via de 
reorganização, nem o Governo cogitou de lançar mão desse re
curso, que julgou desnecessário. 

- Logo que os sublevados tomaram posição no Campo da 
Aclamação, foram informados não só da força que havia dentro 
do pátio do Quartel-General, como da respectiva formatura. Al
gum receio lhes inspirou o Corpo de Bombeiros, pelo que trata
ram de assestar a artilharia de modo a dizimá-lo de preferência. 
Momentos depois, porém, mandou preveni-los o oficial que coman
dava uma força de Marinha, com duas metralhadoras - que não 
se preocupassem com elas, porque ao começar o combate voltar
se-iam contra os bombeiros. 

- Estes não tomaram parte nas ovações que recebeu o Mare
chal Deodoro ao lhe ser franqueado o ingress_o no Quartel e nem 
acompanharam a marcha triunfal; conservaram-se na posição que 
em começo lhe foi designada, até receberem ordem de recolher. O 
comandante do corpo policial da Corte, Coronel do Exército An-

* A coluna que marchou de São Cristóvão compunha-se das seguintes forças: 
- 1.0 Regimento de Cavalaria. 
- Contingente da Escola Superior de Guerra. 
- 2.0 Regimento de Artilharia Montado. 
- 3.0 Regimento de Cavalaria (a pé por falta de cavalos). 

[Cartas citadas do Tenente-Coronel Jacques Ourique.] 
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drade Pinto, não consentiu que ele levasse as armas carregadas, ao 
partir para o Quartel-General.* 

- Eis o que me foi referido sobre os sucessos do dia 15 de 
novembro pela oficialidade do 19 Regimento de Cavalaria e de 
outros corpos, que ali se reuniam - à parte os motivos de des
contentamento do Exército, próximos e remotos, que me expu
seram. 

Aí fica para o futuro historiador fonte abundante de proveito
sos esclarecimentos. 

Ao escurecer o dia 18, parou à porta principal do Quartel de 
São Cristóvão um oficial de cavalaria, acompanhado de ordenanças, 
e se dirigiu ao Tenente-Coronel Silva Teles, que depois de o ouvir, 
me convidou a segui-lo para a sala próxima. Aí em roda de oficiais 
me disse: - o Sr. oficial vem trazer uma mensagem do Governo 
Provisório. Entregou-me um ofício. Continha, sem uma palavra de 
explicação, três passaportes, um para mim, minha senhora e dois 
filhos menores, dois outros destinados a meu filho Dr. Afonso Celso 
e meu genro Dr. Paula Lima e respectivas famílias. Indagando do 
comandante a que horas sairia eu do Quartel disse-me que às 7 
da manhã seguinte. A essa hora ali compareceu novamente o Sr. 
Ministro das Relações Exteriores, que, tomando-me em seu carro, 
acompanhado de luzido esquadrão de cavalaria, me conduziu ao 
Arsenal de Guerra, que encontrei preparado como para repelir um 
assalto. 

Aí, pouco depois, foram ter minha família e alguns amigos que 
se puderam informar da hora do embarque; a bordo do paquete 
tive a satisfação de abraçar muitíssimos outros. O Sr. Bocaiúva 
acompanhou-me até o cais: ao despedir-me, agradeci-lhe as gen
tilezas pessoais que comigo tivera, estimando que pudesse prestar 
serviços à nossa Pátria. Na lancha que me levou ao vapor alemão 
Montevidéu, proibido de tocar em qualquer porto do Brasil e com 
destino a Hamburgo, embarcaram quatro oficiais, completamen
te armados. Conservaram-se a bordo até levantar-se a âncora 
e depois na mesma lancha pairaram nas imediações até que o pa
quete singrou barra fora. Antes de passar a outro ponto, devo, em 
abono da verdade declarar que, salvo os incidentes já referidos e 
que atribuí a ordens superiores, em geral fui bem tratado pela 
oficialidade do Exército com a qual me achei em contato. Alguns 

* Um oficial deste corpo, o Sr. Valadão, reclamou contra esta afirmativa, 
que reproduzi como me foi comunicada no quartel de São Cristóvão. Segundo 
S. s.a quem deu a ordem não foi o Sr. Andrade Pinto, porém o reclamante que 
para si reivindica esse título de benemerência. Ignorá-lo-ia, porém, o Coman
dante do corpo? (Jornal do Comércio, de 11 de janeiro de 1890.) 
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de seus membros fizeram mesmo jus ao meu reconhecimento, re
pelindo e contendo com cavalheirismo e espontâneo impulso ma
nifestações desagradáveis a que dois únicos alferes se entregaram. 
Não declino o nome dos primeiros para os não expor à odiosidade 
dos dominadores; guardo-os todavia em eterna lembrança. Pude 
verificar, porém, que no ânimo deles e especialmente dos mais 
jovens, aliás inteligentes e muito mais instruídos do que se supõe, 
dominam infundadas prevenções contra as classes civis, que julgam 
lhes serem infensas, não levados por fatos que exprimam tais sen
timentos, mas pela astúcia e pertinácia com que falsos amigos trata
ram durante muito tempo de incutir-lhes tão injusta quão errônea 
crença. Dela esperavam tirar partido grosso, sem absolutamente se 
preocuparem com os verdadeiros interesses daqueles que assim ar
rastavam a infringir o principal dever e a mais nobre virtude do 
militar - a disciplina - que, ao mesmo tempo, constitui sua 
força e suprema garantia." 

Após sumariar, mostrando-lhes a improcedência, a série de 
"agravos do Exército contra o Governo" - "nenhuma influência 
do elemento militar" na vida do País, a mesquinhez dos "soldos" à 
tropa, "injustiças nas promoções", castigos arbitrários, transferên
cias de batalhões, propósios de dissolução da milícia regular, a ser 
substituída pela Guarda Nacional, etc. - passa Ouro Preto a dis
cutir se "a sedição de 15 de novembro" teria como suporte "os 
atos de ordem política e administrativa" de seu comando de pou
co mais de cinco meses, pondo em relevo, de saída, este ângulo: 

"O fato de ter a Associação Comercial do Rio de Janeiro, em 
assembléia solene, representadas além de todas as opiniões políti
cas, todas as nacionalidades, e quanto o comércio, as indústrias, o 
capital e o trabalho possuíam de mais distinto, unanimemente re
solvido dar as mais significativas demonstrações de apreço e re
conhecimento ao Presidente do Gabinete de 7 de junho, e erigir
lhe mesmo uma estátua, prova que se esse gabinete não foi um 
benemérito, em nada comprometeu, pelo menos, a causa pública." 
E acrescentava, em defesa cerrada: 

"Releve-se, porém, para que a resposta seja mais peremptória, 
recordar em rápida resenha, os atos desse Ministério, que apenas 
durou cinco meses e poucos dias. Seguramente ainda estão vivas na 
lembrança do público as circunstâncias em que aceitei o poder no 
dia 7 de junho do corrente ano. Explorando os interesses contra
riados pela abolição da escravidão, chegara a propaganda repu
blicana ao maior auge, conquistando dia a dia novos prosélitos, 
especialmente nas classes da lavoura e do comércio, mais direta
mente prejudicadas por aquele grande ato. As demais classes im
portantes do País também se mostravam possuídas de profunda des-
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crença ou completo desânimo; sentindo-se mal, todavia nada ousa
vam empreender para melhorar as próprias condições e promover 
o progresso geral. Descontentes da atualidade, nem sequer espera
vam do futuro. O Partido Conservador, de posse do Governo des
de 1885, fracionara-se em dois grupos, que, depois de se hostili
zarem, cruamente, se confessaram impotentes para dirigir os negó
cios públicos, agravados por complicações e dificuldades sob mais 
de um aspecto. Tal era, em resumo, a situação, quando a confian
ça da Coroa, confirmando a indicação do meu Partido, me come
teu a missão de organizar Gabinete. Apresentei-me às Câmaras 
com um programa francamente democrático, comprometendo-me a 
realizar reformas liberais, que inutilizassem virtualmente a propa
ganda republicana e, de par com elas, medidas que melhorassem as 
condições econômicas c financeiras do País. A repulsa formal da 
Câmara dos Deputados, em sua grande maioria composta de adver
sários, posto nada mais lhe pedisse, além dos meios indispensá
veis de Governo, obrigou-me a dissolvê-la, convocando os comícios 
eleitorais para o dia 31 de agosto próximo passado. Sem embargo 
do trabalho insano que importa sempre uma mudança de política 
na alta administração do Estado, mormente seguida em tão curto 
prazo de eleições gerais, sabem os meus concidadãos quanto fez o 
Gabinete de 7 de junho. Pondo de parte a reorganização de vários 
serviços importantes - como, entre outros, o de engenhos cen
trais - mencionarei a criação dos burgos agrícolas, a decretação 
de grandiosas obras para higiene e embelezamento da Capital, a 
elaboração do Código Civil, que se adiantou consideravelmente, 
conseguindo-se muito mais nesses poucos meses do que até então 
em longos anos, a reforma do Código Criminal, a do processo das 
falências e a da grande naturalização, que ficaram concluídas para 
serem presentes ao poder legislativo*, estudos e diligências para a 
solução da questão de limites com a Guiana Francesa e o tratado 
para chegar a seu termo, por via de arbitramento, a que existia 
entre o Império e a Confederação Argentina. Simultaneamente e 
fiel ao seu programa, adotou o Gabinete uma série de medidas 
que de maneira eficacíssima influíram para a prosperidade e ri-

* Consta-me que por parte de um professor da Faculdade de Direito do 
Recife, foi contestado este ponto da minha exposição, afirmando S. S. que a 
reforma do Código Criminal não estava concluída. Não li a contestação, nem 
sei quem seja o contestante. Insisto, porém, no que afirmei. A comissão incum
bida de organizar o projeto de reforma do Código Criminal, sob a presidência 
do Sr. Conselheiro João Batista Pereira, terminou o seu trabalho que foi a 
imprimir na Tipografia Nacional, para ser presente às Câmaras logo em no
vembro. É questão de fato, fácil de verificar. 
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queza do país. Foi assim que robusteceu e avigorou o crédito pú
blico, realizando as duas maiores operações financeiras que jamais 
se efetuaram, ambas nas condições mais favoráveis. 

De uma resultou avultada redução da despesa pública pela con
versão da maior parte da dívida externa, da outra auferiu o Go
verno os meios pecuniários de que carecia não só para ocorrer aos 
compromissos do Estado, extraordinariamente aumentados por 
motivos de força maior, como a seca nas províncias do norte, senão 
para levar a efeito importantes melhoramentos materiais e empreen
der as obras de saneamento e embelezamento da Capital do Impé
rio. Daí lhe vieram também recursos para; prestar avultadíssimos 
auxílios à lavoura, desorganizada e abatida, proporcionando-lhe 
meios de reconstituir e desenvolver o trabalho, impedindo destarte 
que se estancasse, ou pelo menos diminuísse grandemente, a prin
cipal fonte da receita pública. Pôs o Governo especial cuidado em 
facilitar as transações, tanto comerciais como industriais, e fomen
tando o espírito de iniciativa e associação, conseguiu que, no es
treitíssimo período da sua gerência, fossem criados no país bancos, 
empresas e companhias em maior número do que os existentes até 
sua ascensão ao poder. Contratou vantajosamente e iniciou o res
gate do papel-moeda, tornando realidade um desideratum que bal
dara todos os esforços dos poderes públicos, desde o ano de 1830. 
Promoveu a celebração de tratados comerciais com várias potências, 
a fim! de abrir aos principais produtos brasileiros novos mercados, 
aliviando-os dos pesados impostos, a que em alguns países estão 
sujeitos, impossibilitando-os de concorrer com os similares de pro
cedência diversa. 

Deixou terminada e em via de promulgação, com aplauso de 
todas as classes interessadas, a reforma da tarifa das alfândegas, 
que conjuntamente com o desenvolvimento de várias indústrias na
cionais determinaria o aumento da renda pública. 

Finalmente, sem a menor violência, sem se socorrer aos meios 
de corrupção, sem o emprego de expediente algum ilegal para a 
aliciação de votos, e, ao contrário, garantindó a todos os partidos 
a mais plena liberdade de ação, sem o mais leve estremecimento da 
ordem pública, o Gabinete de 7 de junho triunfou nas eleições de 
31 de agosto, em todas as províncias, reunindo imensa e ilustrada 
maioria na Câmara dos Deputados, que viria coadjuvá-lo na pron
ta adoção das reformas políticas e administrativas do seu progra
ma, já consignadas em projeto que, como era notório, teriam de 
ser submetidos ao Parlamento logo no primeiro dia útil das sessões 
legislativas. Tais projetos convertidos em, lei imporiam silêncio à 
propaganda republicana, demonstrando praticamente, que, sob a 
Monarquia Constitucional Representativa, pode operar-se a máxi-
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ma descentralização administrativa, com a maior expansão de todas 
as liberdades e garantias, em quaisquer manifestações da atividade 
humana, individual ou coletivamente considerada, sem os perigos 
e graves inconvenientes daquele outro sistema de governo, firman
do em bases sólidas a unidade e a integridade nacionais, cimen
tando o progresso e a grandeza da Pátria, pela colaboração, não 
só de todos os seus filhos, mas de todos os ·estrangeiros que a ela 
se acolhessem com ânimo de permanecer, constituindo família ou 
patrimônio. 

Batidos nas urnas, - pois que, apesar da aliança com o Partido 
Conservador, não conseguiram senão eleger dois deputados - os 
republicanos apelaram, como recurso extremo, para uma sedição 
militar. E ela fez-se e triunfou em presença da Nação, tomada de 
surpresa, e depois coacta pelas violências praticadas, que bem cla
ramente revelaram até onde chegariam, para conservar o poder, 
os que dele se haviam apossado. Não foi um movimento súbito, a 
obra de um dia; o golpe estava já preparado de muitos anos. Os 
primeims pródromos da insubordinação do Exército datam da ter
minação da Guerra do Paraguai. Ao regressarem as tropas, nas ruas 
do Rio de Janeiro foram desacatados os Ministros por aqueles que 
entendiam terem sido poucos todos os sacrifícios feitos pela Nação 
para recompensar a sua colaboração na vitória. 

Desde essa época, sintomas graves de indisciplina foram-se re
produzindo e generalizando. Acalmaram, sob o Ministério Sinimbu, 
em 1878 e 1879, graças ao prestígio do legendário General Osó
rio, mas ele, o intemerato e avisado, bem os sentia latentes, adver
tindo ser arriscado desprezá-los. 

Acentuaram-se sob o Gabinete Paranaguá, mas dominou-os a 
energia do Ministro da Guerra Carlos Afonso, até que, sob a admi
nistração do seu sucessor, explodiram, atingindo as ruas da ca
pital do sangue de um homem,* assassinado pelas espadas e re
vólveres do Exército, posto estivesse sob a proteção de um de seus 
oficiais. Cerca de dois anos depois os militares compreenderam que 
tudo podiam ousar, desde que, para evitar luta fratricida, o Minis
tério Cotegipe transigiu com suas imposições, confessando nobre
mente não ter ficado ilesa a dignidade do Governo. Ao tempo do 
Ministério João Alfredo, levantaram sérios distúrbios em São Paulo, 
arrancando-lhe a exoneração do Chefe de Polícia, que cumprira o 

* Apulcro de Castro, diretor do jornal O Corsário, pasquim nauseabundo, 
que vivia a salpicar de lama e podridão das sarjetas a honra de toda gente e 
cujos aleives atirados sobre as Forças Armadas levaram alguns oficiais a assas
siná-lo à luz do dia, nada obstante as garantias, inúteis, das autoridades do Rio 
de Janeiro. 
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seu dever, e se não ex1grram e não obtiveram mais, sob o mesmo 
Gabinete, foi por virtude do derivativo da expedição de Corumbá, 
a qual proporcionou mando e comissões rendosas ao grupo mais 
irrequieto e turbulento. 

Recordem-se estes fatos, estude-se a sua concatenação e grada
ção, atenda-se a que não só tão graves quanto condenáveis mani
festações não encontraram corretivo, já pela benevolência e tolerân
cia dos nossos costumes, e já pela fraqueza dos Governos, conti
nuando, ao invés disso, a ser promovidos e galardoados exatamen
te os que mais sobressaíam no desacato à lei e à autoridade, atenda
se também a que uma certa parte da imprensa, esquecida dos 
princípios que regem as sociedades cultas, sob pena de se aluírem 
as bases em que elas se firmam, aconselhava, animava e aplaudia 
tantos desmandos, e ninguém se admirará dos sucessos de 15 de 
novembro. Eles consumaram-se, cumpre reconhecê-lo, no momen
to psicológico. Um pouco mais tarde não se verificariam, ao menos 
com tão fácil êxito. O Governo teria tido tempo de predispor os 
meios de repressão. Mas, desprevenidos os poderes públicos, de
sobedecidos e abandonados, na hora crítica, por aqueles em que 
mais confiava e devia confiar, a insurreição triunfou como não 
podia deizar de acontecer." 

CONCLUSÃO 

Ignoro até hoje o que se tem passado no Brasil depois da minha 
partida, a 19 do mês findo. Aqui, na tranqüila capital das Caná
rias, apenas repercutiu o eco longínquo da queda da monarquia, 
ainda nem sequer oficialmente comunicada ao Cônsul brasileiro. 
Mas se não tenho completamente obliterado o parco entendimen
to que Deus me concedeu, não é infundada a convicção de que 
não perdurará e menos fará a felicidade da Pátria a República, 
que se levantou sobre os broquéis da soldadesca amotinada. Vem 
de uma origem criminosa, realizou-se por meio de um atentado 
sem precedentes na História e terá uma existência efêmera, se não 
falham os supremos princípios da moral e da justiça eternas. 

Quais as faltas, ou os crimes do Sr. D. Pedro II, que, em quase 
cinqüenta anos de Reinado, nunca perseguiu ninguém, nunca se 
lembrou de uma ingratidão, nunca vingou uma injúria, pronto sem
pre a perdoar, esquecer e beneficiar - que aboliu de fato a pena 
de morte, apoiou com dedicação e promoveu por todos os meios 
a seu alcance o progresso, a felicidade e a grandeza da Pátria, sa
crificando ao ·bem comum interesses, repouso e saúde? Quais os 
males causados pelo Príncipe, que despendia em! obras beneficen-
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tes ou de utilidade pública a maior parte do que o Estado lhe ofe
recia, para o fausto de sua alta posição? Quais os grandes erros 
praticados que o tomaram merecedor da deposição e do exílio, 
quando, velho e enfermo, mais devia contar com o respeito e a 
veneração dos seus concidadãos?! ... 

Pois trata-se como a um déspota, ou a um tirano, o Chefe de 
Estado, que soube impor-se ao respeito e à admiração de todas 
as Nações civilizadas, de modo que não se sabe dizer se mais sim
patias e confianças inspirava às monarquias da Europa, se às Re
públicas da América, aos Estados Unidos, onde deixou um nome 
popular, ao Chile, que o escolheu para árbitro nas suas questões 
mais complicadas, à República Argentina, à Oriental e à do Pa
raguai, para cuja liberdade direta e poderosamente contribuiu?! 

A República Brasileira, qual foi proclamada, é uma obra de ini
qüidade; não pode perdurar. Nada significam as adesões que apre
goa surgirem de todos os pontos do Império. Originam-se do ter
ror ou partem da multidão interesseira dos descontentes da situa
ção decaída e daqueles que, ainda em maior número, esperam lu
crar com a que se inaugurou, massa flutuante que adere a quem 
pode, no momento, fazer o mal ou distribuir favores.* 

Hoje, ela já não será tão compacta como nos] primeiros dias, 
porque muitas esperanças cedo se frustraram, muitas ilusões desa
pareceram. Querendo viver com todos, ninguém sustenta; insaciá
vel, nada a satisfaz. Devorar-se-ão entre si os que se aliaram para 
dominar o País, contra o voto por ele solenemente expresso de 
manter as instituições que o regiam, aperfeiçoadas pelas reformas 
indispensáveis ao seu progresso, moral e material, isto é, desenvol
vido o pensamento democrático do Ato Adicional à Constituição 
do Império, e avigorada a autonomia dos Municípios e Províncias, 
até onde o permitisse a conservação da grande unidade brasileira. 
Ou prevalecerá a caudilhagem militar, sacrificadas as liberdades 
cívicas, como em quase todos os Estados sul-americanos, ou o 
Exército será vítima dos demagogos de que se fez instrumento, 
iludido por falsos motivos, ou aliciado por promessas irrealizáveis. 
Uma Nação de homens livres não suportará por muito tempo tão 

* No folheto - O advento da República do Brasil, o Sr. Otôni afirma qeu 
a imprensa está amordaçada, e efetivamente o Decreto n.0 85, de 23 de dezem
bro de 1889, considera crime militar, sumariamente processado por uma Co
missão militar e sujeito à pena de morte, a oposição na imprensa ou mesmo 
de palavra aos atos do Governo, ou a divulgação de notícias que lhe sejam 
desfavoráveis. 

Vários jornais foram suprimidos e jornalistas encarcerados por discutirem a 
marcha da administração. Tal é a liberdade que trouxe República para o 
Brasil! 
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intolerável regime; dissipado o assombro de que foi tomada, rea
girá, impondo sua vontade soberana. 

Por outro lado, é uma utopia a federação das Províncias que o 
Governo Provisório inculca querer fundar. Como podem ser Es
tados independentes, para não falar em outras Províncias, o Ceará, 
com as secas que periodicamente o assolam, obrigando o País a 
endividar-se para socorrê-lo, Sergipe, Alagoas, ou Piauí que, nem 
sequer podem pagar seus funcionários, onerados de compromissos 
pecuniários, sem recursos próprios e sem crédito? A Federação, nas 
circunstâncias atuais, será o fracionamento da grande e esperan
çosa nacionalidade, que tanto custou a constituir-se e era justo or
gulho da América Meridional. A missão dos antigos Partidos cons
titucionais, portanto, não está extinta: - tornou-se mais grave e 
mais melindrosa, e não incumbe já a eles sós, mas a todos os 
homens de critério, coração e consciência, porque é exatamente 
agora que a manutenção da paz e da tranqüilidade públicas, a se
gurança dos interesses sociais, a felicidade aos compromissos e o 
futuro da Pátria correm perigo no Brasil. Assim pensando, e visto 
que, compelido a ausentar-me do País, nada mais posso fazer para 
auxiliar os meus concidadãos, aconselho e daqui os exorto a que, 
sem recorrerem a desforço material, o que apenas daria azo a maio
ries violências do que as já cometidas, não poupem esforços nem 
sacrifícios para conjurar as calamidades que ameaçam a terra co
mum, que tanto estremecemos. O terreno da luta deve ser o da 
tribuna, da imprensa e dos comícios eleitorais, que os dominado
res prometem franquear a todas as opiniões. Se a consulta que 
protestam submeter à Nação fosse sincera e respeitado o direito de 
cada cidadão de preferir a forma de Governo que entender, tenho 
por certo que seria segura a vitória da boa causa. Não me iludo, 
porém, acreditando no cumprimento de semelhante promessa; as 
eleições serão feitas à feição dos que governam pela força e pelo 
terror e hão de entregar as Províncias a procônsules armados, como 
eles, de todos os poderes, e capazes de todos os excessos. Mas 
os bons cidadãos desempenharão o seu dever e lavrarão solene 
protesto. Quando nada mais possam conseguir, evitarão a vergo
nha e a humilhação de passarem aos olhos do mundo como um 
bando sem crenças, nem energia, incapaz de defender os próprios 
direitos, e, portanto, digno da prepotência que o oprime. 

Serão poucos? Não importa; formarão o núcleo das futuras le
giões, que hão de levantar-se, porque essa causa é a da lei, a da 
justiça e a dos grandes interesses sociais. 

O Sr. D. Pedro li não abdicou; subsistem seus direitos, assim 
como os dos seus sucessores diretos e legítimos, quais os garantiu 
a lei fundamental do estado; cedeu à violência; está privado de fato 
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das suas prerrogativas, mas não as perdeu, porque só a Nação 
podia tirar-lhas e a Nação não se pronuncioU1 no dia 15 de no
vembro*. 

Entretanto, se ela livremente sancionar o atentado, confirmando 
o advento da República, dever é de todo o brasileiro, que preze esse 
nome, respeitar o veredictum supremo e contribuir, na medida da 
sua capacidade, para que, observadas as normas do direito, da mo
ralidade e da moderação, possa o novo regime aumentar a grande
za e a prosperidade da Pátria.** 

Santa Cruz de Tenerife, em 9 de dezembro de 1889. 

VISCONDE DE ÜURO PRETO. 

* O Ministro do Interior, escrevendo no mesmo dia da revolução, dizia que 
o povo a ela assistira bestializado. 

No Rio de Janeiro assim aconteceu realmente, mas nas províncias a fibra 
nacional vibrou. No Maranhão, por exemplo e segundo o testemunho do pri
meiro governador nomeado pelo governo provisório, Sr. Pedro Tavares, a pro
clamação da República não se fez sem o morticínio de muitos brasileiros. 
** Os desinteressados amigos do governo em Lisboa, telegrafaram para a 
cidade do Rio de Janeiro, anunciando que esta publicação fora mal recebida 
pela imprensa daquela capital. É mais uma falsidade. À exceção de O Século 
e de mais algum outro jornal republicano, que me doestaram, esquecidos de 
que eu viera pedir hospitalidade às plagas lusitanas, só devo amabilidades à 
imprensa portuguesa. Receba aqui novamente meus agradecimentos o Comércio 
de Portugal, e protesto-os também à Tarde, ao Dia, ao Tempo, ao Diário Po
pular, ao Diário de Portugal, ao Diário Ilustrado, ao Correio da Noite, à Gazeta 
de Portugal, e ao Repórter, os quais, entre outros que me escapam, se referiram, 
nos editoriais, de 20 e 21 de edezmbro, em termos benévolos e honrosos ao 
meu Manifesto. 
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TESTAMENTO 
DO VISCONDE DE OURO PRETO 

Eu, VISCONDE DE OURO PRETO, Afonso Celso de Assis Figueiredo, 
faço o meu testamento do modo seguinte: 

Professo a Religião Católica Apostólica Romana; nasci na cidade 
de Ouro Preto, filho legítimo do capitão João Antônio Afonso e de 
D. Maria Madalena de Figueiredo Afonso, já falecidos. Casei-me, 
sob o regime de comunhão, com d. Francisca de Paula Martins de 
Toledo, Viscondessa do título supra. Do nosso consórcio houvemos 
vários filhos, dos quais sobrevivem: o Conde Dr. Afonso Celso; 
Maria da Glória, viúva do Dr. Feliciano Mendes de Mesquita Barros; 
Dulce, casada com o Dr. Miguel Arcanjo de Paula Lima; Dr. Vi
cente de Toledo Ouro Preto e Noemi de Toledo Ouro Preto. Estes 
são os meus herdeiros, conjuntamente in stirpe com meus netos- filhos 
de minha finada filha Paula, casada que foi com o Dr. José Freire 
Parreiras Horta. 

Nomeio meus testamenteiros, em 1 <? lugar a minha esposa e em 2<?, 
39, 49 e 59 na ordem em que vêm mencionados meus filhos Afonso 
e Vicente e meus genros Parreiras Horta e Paula Lima. 

Marco para serem cumpridas as minhas disposições o prazo de 
dois anos. 

Deixo à minha esposa, a Viscondessa de Ouro Preto, a minha terça, 
em usufruto, passando por sua morte, em plena propriedade, à 
nossa filha Noemi. Desejo que se nessa terça couberem, nela sejam 
incluídos os quadros históricos Batalha de Riachuelo e Passagem de 
Humaitá, que meu testamenteiro procurará vender, aplicando o que 
produzirem de forma a darem renda segura. O meu saimento será de 
classe inferior; quero ser enterrado na sepultura em que se acham 
os restos de meu filho João, mandando a família celebrar algumas 
missas em sufrágio de minha alma. Fará o meu testamenteiro rezar 
uma em intenção de cada uma destas pessoas: meus pais, meus filhos 
João e Paula, meus sogros, meu genro Mesquita Barros, meus três 
irmãos finados, meus cunhados João de Magalhães, Manuel, João 
e José Toledo, meu concunhado Jorge Dodsworth e meu amigo Couto 
de Magalhães. 

Declaro mais que tenho algumas dívidas que o meu testamenteiro 
tratará de solver tão prontamente quanto possível. Estão mencionadas 
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em relação por mim assinada, que se encontrará em um maço de 
papéis, conjuntamente com outros documentos, no meu cofre, à rua 
Oito de Dezembro nQ 14. 

Lamentando não ter podido legar aos meus meios que os ponham 
a coberto de necessidades, morrerei tranqüilo pela consciência de 
que em tudo me esforcei para cumprir os meus deveres. Agradeço à 
minha consorte a coragem e a lealdade com que me alentou numa 
convivência de mais de quarenta e sete anos e peço-lhe me relevar 
qualquer falta que haja cometido. 

Agradeço igualmente a meus filhos Afonso e Vicente a solidarie
dade de que me deram provas, aliás excusadas, prescindindo de 
aspirações legítimas e de posições para as quais estavam habilitados. 
Esse procedimento não só me penhorou, mas me encheu de orgulho. 
Aconselho-os porém, a não persistirem nessa abstenção e que pres
tem à Pátria seus serviços, mormente nas grandes dificuldades que 
para ela antevejo, com a mais profunda tristeza. Assim possam pres
tar-lhe melhores do que me foi dado consagrar-lhe. Por último, de
claro-lhes que nenhuma tão grata homenagem poderão render a mi
nha memória do que continuando a inspirar-se na dignidade e na 
honra, a dedicar o costumado consolo à sua mãe e irmãs e a prestar
lhes todo o amparo a seu alcance, vivendo todos na mais perfeita 
união de família - única verdadeira felicidade neste mundo. Deus 
que os abençoe a todos. Petrópolis, Alto da Serra, em 11 de maio 
de 1906. 

VISCONDE DE OURO PRETO 
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